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Bij de instelling van OPTA, in 1997, werd

afgesproken dat er om de vier jaar zou wor-

den bekeken of er nog een aparte toezicht-

houder voor de post- en telecommarkten

nodig is. De eerste evaluatie van OPTA is

inmiddels in gang gezet. In de loop van

2001 zal de regering in overleg met de

Tweede Kamer beslissen of het bestaan van

OPTA met nog vier jaar wordt verlengd.

Nog wat extra spanning en onzekerheid dus

voor sectoren die van zichzelf al spannend

genoeg zijn – en uiteraard ook voor OPTA.

Als college stellen wij met tevredenheid vast

dat het met de ontwikkeling van de concur-

rentie in veel deelmarkten wel de goede

kant op gaat en dat de investeringen in de

openbare Nederlandse telecommunicatie-

sector, na de opmerkelijke dalingen van

1993 tot 1997, in 2000 bleven stijgen. 

Maar óók moeten we nuchter constateren

dat allerlei technologische ontwikkelingen

voor de meeste gebruikers én menig nieuwe

aanbieder vooral toegankelijk zijn via
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bestaande netwerken. Te denken valt aan

de vele nieuwe internetdiensten (inbellen

via het telefoonnet) en toegang tot betaal-

programma’s (video op verzoek via het

kabelnet). Ook op de postmarkt is er,

ondanks de nieuwe Postwet die dit jaar in

werking trad, nog betrekkelijk weinig con-

currentie.

Kortom, doordat het marktaandeel van ex-

monopolisten in de netwerksectoren waarop

wij toezicht houden doorgaans zeer groot is

gebleven, is de keuzevrijheid van de gemid-

delde gebruiker nog allesbehalve tot was-

dom gekomen. Daar waar de huidige regel-

geving tekortschiet is dat voelbaar in de

prijsvorming, zoals bij het bellen van een

vaste telefoon naar een mobiel toestel in

binnen- én buitenland. 

Aan de inzet van de medewerkers van OPTA

heeft het in elk geval niet gelegen. Met het

oog op de voorziene radicale verbreding van

de gemeenschappelijke telecommunicatie-

regels in de EU vanaf 2001 werken de

nationale toezichthouders, verenigd in de

Independent Regulators Group (IRG),

steeds meer samen. Gezien in Europees 

perspectief was het werk dat de circa 120

OPTA-medewerkers in het jaar 2000 hebben

verzet kwalitatief én kwantitatief van

grote klasse. Het college is zijn medewerkers

voor de getoonde inzet veel dank verschul-

digd. In het boekwerkje dat u nu in handen

heeft vindt u een weerslag van wat zij 

in het afgelopen jaar hebben gedaan om

concurrentie in de markten voor telecom-

municatie en post tot stand te helpen 

brengen én te bestendigen. 

Het komende jaar mag u dat weer van

OPTA verwachten, evaluatie of niet. Mede

namens alle medewerkers van OPTA wensen

wij u in 2001 veel zakelijke en persoonlijke

voorspoed.

Mw. mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You

Jhr. Mr. H.A. van Karnebeek

Prof. dr. J.C. Arnbak
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De missie van OPTA

OPTA stimuleert bestendige

concurrentie in de telecom-

municatie- en postmarkten.

Dat wil zeggen: een duurzame

situatie waarin particuliere en

zakelijke eindgebruikers een

keuze kunnen maken tussen

aanbieders en tussen dien-

sten, zodanig dat het prijs-

en kwaliteitsaanbod op de

diverse deelmarkten totstand-

komt door effectieve markt-

prikkels. Bij onvoldoende

keuze beschermt OPTA

eindgebruikers.
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In september 1998 stelde OPTA het
toetsingskader vast voor het beoorde-
len van kortingen die KPN mag geven
op de tarieven voor vaste telefonie.
Bepalend daarvoor is vooral de mate
van concurrentie op de verschillende
deelmarkten. Met andere woorden:
hoe meer concurrentie er is op een
deelmarkt, hoe hoger de korting is die
KPN mag geven. De reden dat OPTA
deze kortingen reguleert is dat KPN
als dominante marktpartij anders de
concurrentie zou kunnen belemmeren
door het geven van (zeer) hoge kor-
tingen. Omdat OPTA ervan uitgaat dat
de concurrentie zal toenemen, mag
KPN jaarlijks meer korting geven,
afhankelijk van de snelheid waarmee

de concurrentie zich ontwikkelt.
Uitgangspunt daarbij is dat, als KPN
de maximum toegestane korting geeft,
het consumententarief nooit mag
dalen tot onder de kosten die KPN
maakt voor het aanbieden van 
telefoonverkeer.
Volgens het huidige toetsingskader
kortingen mag KPN op de markt voor
lokale telefonie geen korting geven
omdat daar nauwelijks sprake is van
concurrentie. Op tarieven voor natio-
nale telefonie en tarieven voor het
bellen van een vast naar een mobiel
toestel mag KPN dat wel. Die korting
mag over een periode van vier jaar in
gelijke stappen dalen tot op (maar
dus nooit onder) kostenniveau. Op de

markt voor internationaal telefoon-
verkeer is er sprake van concurrentie
voor KPN. KPN mag daarom van OPTA
al na twee jaar de maximale korting
geven.
OPTA heeft bij de totstandkoming van
haar toetsingskader bepaald dat dit
beleid in beginsel jaarlijks wordt 
geëvalueerd. Deze evaluatie vond het
afgelopen najaar plaats. De uitkom-
sten van het in dat kader uitgevoerde
onderzoek zijn uitvoerig beschreven in
Connecties nr. 9. Kort gezegd komt
het erop neer dat KPN weliswaar op
alle deelmarkten nog steeds een zeer
groot marktaandeel heeft, maar dat de
concurrentiedruk op de markten voor
nationaal, internationaal en vast naar
mobiel telefoonverkeer is toegeno-
men. 

RONDE-TAFELBIJEENKOMST

Tijdens een door OPTA georganiseerde
ronde-tafelbijeenkomst, eind novem-
ber vorig jaar, hebben telecombedrij-
ven en andere betrokken partijen
gediscussieerd over het toetsingskader
kortingen van OPTA. Naar aanleiding

OPTA handhaaft toetsingskader voor kortingen vaste telefonie

OPTA zal het huidige toetsingskader voor kortingen op de tarieven voor
vaste telefonie niet wijzigen. Dat heeft OPTA besloten naar aanleiding
van een evaluatie van haar eigen kortingenbeleid. De evaluatie bestond
onder meer uit een onderzoek naar de concurrentiesituatie op de markt
voor vaste telefonie. Daaruit bleek onder meer dat het marktaandeel van
KPN nog steeds zeer groot is. OPTA heeft inmiddels met de betrokken
bedrijven gesproken over de uitkomsten van het onderzoek. De meeste
bedrijven bevestigden de resultaten van het onderzoek en steunen het
kortingenbeleid van OPTA.
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van de gestegen concurrentiedruk
waren enkele bedrijven van mening
dat de mogelijkheden voor KPN om
kortingen te geven aan met name de
grote zakelijke gebruikers zouden
moeten worden verruimd. Anderen
daarentegen vonden dat het dominan-
te marktaandeel van KPN aangeeft dat
de concurrentie zich nog onvoldoende
heeft ontwikkeld. Zij pleitten daarom
voor aanscherping van het toetsings-
kader. De meerderheid van de bedrij-
ven gaf echter aan de conclusies van
OPTA over de concurrentiesituatie te
delen en het huidige toetsingskader
kortingen te steunen.
Op basis van de bevindingen uit de
onderzoeken en de consultatie van de
telecombedrijven is OPTA tot de con-
clusie gekomen dat het huidige toet-
singskader voor kortingen gehand-
haafd kan blijven. De onderzoeken
geven aan dat de concurrentie zich
volgens verwachtingen ontwikkelt,
maar dat er ook nog enkele drempels
blijven bestaan. Eén van de belang-
rijkste drempels is de ondoorzichtige
marktsituatie en het gebrek aan
inzicht in tarieven en kortingen bij de
(particuliere en zakelijke) consumen-

ten. OPTA heeft daarom bepaald dat
KPN dit jaar haar kortingen voor
nationaal, vast naar mobiel en inter-
nationaal verkeer mag verhogen.
Intussen heeft KPN met ingang van
januari 2000 haar kortingsregeling
WorldLine overeenkomstig het door
OPTA gehanteerde kortingenbeleid

aangepast. De maximum korting die
KPN in het kader van deze kortings-
regeling geeft is voor nationaal 
telefoonverkeer negen procent, voor
internationaal telefoonverkeer 25 pro-
cent en voor gesprekken van een vast
naar een mobiel toestel twee procent.
�

Ui t  OPTA Connec t i e s 2000/1
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Ui t  OPTA Connec t i e s 2000/2
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KPN wil tarieven voor ‘vast’ telefoonverkeer differentiëren

T a r i e v e n  e n  k o r t i n g e n

Telefoongesprekken die beginnen in het
vaste net van KPN en eindigen in het
vaste net van een andere telecomaan-
bieder worden off net-verkeer genoemd.
Naarmate er meer concurrentie op de
telecommarkt komt, zullen telefoonge-
sprekken in toenemende mate eindigen
in de netten van andere aanbieders dan
KPN. Deze KPN-concurrenten brengen
voor het afhandelen van gesprekken op
hun netten kosten in rekening. Deze
zogeheten call terminating-kosten zijn
soms aanzienlijk hoger dan de kosten
die KPN in rekening brengt bij gesprek-
ken die beginnen in het vaste net van
een concurrent en eindigen in het KPN-
net. KPN wilde vorig jaar aan deze situ-
atie een einde te maken door bij OPTA
een geschil in te dienen over reciproci-
teit (wederkerigheid) van call termina-
ting-tarieven. OPTA wees eind septem-
ber 1999 deze vordering van KPN af.

Sindsdien overweegt KPN tariefdifferen-
tiatie in te voeren voor gesprekken die
eindigen op netten van haar concurren-
ten. OPTA is van oordeel dat tariefdiffe-
rentiatie voor off net-verkeer in begin-
sel een goede zaak is. Als tarieven en
diensten transparant worden aangebo-
den, prikkelt tariefdifferentiatie gebrui-
kers en producenten om efficiënte keu-
zes te maken voor het gebruik en het
aanbieden van diensten.
Tariefdifferentiatie voorkomt tevens dat
sommige abonnees meebetalen aan het
gebruik dat andere abonnees maken van
het net van KPN. Het beginsel van kos-
tenoriëntatie brengt immers met zich
mee dat abonnees betalen voor wat zij
gebruiken, niet meer en niet minder.
OPTA zet echter vraagtekens bij de door
KPN aan haar concurrenten voorgestel-
de methodiek voor het vaststellen van
tarieven voor off net-gesprekken.

Diezelfde concurrenten hebben tegen-
over OPTA hun bezorgdheid geuit over
de plannen van KPN. Zij wilden in dit
verband weten welke bevoegdheden
OPTA heeft. Die bevoegdheden houden
in dat KPN verplicht is wijzigingen van
haar tarieven voor te leggen aan OPTA.
OPTA kijkt vervolgens of de gewijzigde
tarieven in overeenstemming zijn met
het vereiste van kostenoriëntatie.

NIET HAALBAAR

KPN heeft nog geen wijzigingen van
tarieven voor off net-gesprekken aan
OPTA voorgelegd. Toch heeft OPTA,
mede naar aanleiding van de bezorgde
reacties van de concurrenten van KPN,
nu reeds aan KPN duidelijk gemaakt
welke eisen op grond van de
Telecommunicatiewet aan de invoering
van tariefdifferentiatie zullen worden
gesteld, wat de procedure is en in welk
tempo de behandeling van tariefvoor-
stellen kan plaatsvinden. Ook de KPN-
concurrenten zijn hierover geïnfor-
meerd. Allereerst dient bij de vaststel-
ling van een gedifferentieerd tarief dui-
delijk te zijn wat een op daadwerkelijke
kosten gebaseerde vergoeding is voor
het gebruik van het vaste net van KPN

KPN wil op 1 april a.s. gedifferentieerde tarieven invoeren voor telefoon-
gesprekken vanaf het vaste net van KPN die eindigen op het vaste net van
andere aanbieders. Dat heeft KPN onlangs laten weten aan een aantal con-
currenten. KPN heeft formeel nog geen tariefvoorstel voor wijziging van
eindgebruikerstarieven bij OPTA ingediend. Toch heeft OPTA naar aanleiding
van KPN’s voornemen aangegeven welke eisen op grond van de Telecommu-
nicatiewet aan de invoering van tariefdifferentiatie zullen worden gesteld. 
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en wat de terminating-vergoeding is die
de andere aanbieder KPN in rekening
brengt. Om de vergoeding voor het
gebruik van het KPN-net te kunnen
vaststellen, moet worden bepaald wat
het feitelijke beslag is dat een andere
aanbieder legt op het net van KPN.
Daarnaast moet KPN een transparante
procedure voor wijziging van tarieven
voor off net-gesprekken hanteren.
Tenslotte moeten gedifferentieerde
tarieven op een duidelijke en heldere
wijze aan de eindgebruikers (consu-
menten) bekend worden gemaakt.
Uit de ervaringen die OPTA tot nu toe
heeft opgedaan bij tariefdifferentiatie
voor bellen van een vast toestel naar
een mobiele aansluiting is gebleken dat
de invoering ervan vanwege de veelheid
aan complexe onderwerpen die vooraf
moeten worden geregeld veel tijd vergt.
Om die reden en ook gelet op het nog
te doorlopen goedkeuringstraject, lijkt
volgens OPTA invoering van gedifferen-
tieerde eindgebruikerstarieven voor bel-
len van ‘vast naar vast’ op 1 april a.s.
niet haalbaar. Binnenkort zal OPTA de
door KPN voorgestelde systematiek en
procedures bespreken met direct betrok-
ken partijen. �

O P T A C o l l e c t i e 2 0 0 010

Tijdens de zitting kwam de vraag naar
voren of kerktelefonie via huurlijnen
loopt. KPN en OPTA vinden dat
kerktelefonie van huurlijnen gebruik
maakt en dat KPN deze dienst daarom
kostendekkend moet aanbieden. 
De Vereniging LOK en de Protestants-
Christelijke Ouderenbond (PCOB) 
vinden echter dat kerktelefonie een
omroepnetwerk is en daarom onder 
de kostprijs mag worden aangeboden. 
Dankzij kerktelefonie kunnen vooral
ouderen, invaliden en zieken thuis,
via een speciale lijn, een kerkdienst
volgen. KPN biedt al sinds jaar en dag
kerktelefonie aan tegen een niet-kos-
tendekkend tarief. In haar besluit van
25 augustus 1998 heeft OPTA, in ver-
band met de sociale doelstelling van
kerktelefonie, toegestaan dat KPN
deze dienst onder de kostprijs 
aanbiedt.

Tegen het besluit van OPTA tekende
CAI-Westland kabeltelevisie (destijds
Kabelfoon) bezwaar aan, omdat dit
bedrijf kerktelefonie via de kabel aan-
biedt. In april 1999 heeft OPTA naar
aanleiding van dit bezwaar besloten
dat KPN kerktelefonie toch kostendek-
kend moet aanbieden. Tegen dit
besluit tekende de LOK beroep aan bij
de rechtbank. Omdat KPN de tarieven
in december 1999 nog niet had 
aangepast, heeft OPTA KPN met een
aanwijzing verplicht de tarieven voor
kerktelefonie per 1 mei 2000 kosten-
dekkend te maken. Tegen deze aanwij-
zing maakten zowel de LOK als de
PCOB bezwaar. Beide organisaties
dienden een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening in bij de rechtbank in
Rotterdam.
Op 17 februari jl. vond de rechtszit-
ting plaats. Bij de zitting waren de

De president van de rechtbank in Rotterdam heeft de partijen in het
conflict rondom kerktelefonie opgedragen te gaan zoeken naar alterna-
tieven. Inmidels is er een gesprek geweest tussen KPN, de Vereniging
Landelijke Organisatie Kerktelefoon (LOK) en OPTA. Alternatieven zijn
moeilijk te vinden, maar er wordt nog verder gezocht.

President van de rechtbank:

‘Zoek naar alternatieven voor kerktelefoon’



LOK, de PCOB, KPN en OPTA aanwezig.
De LOK en de PCOB stelden dat kerk-
telefonie geen huurlijn is, maar een
omroepnetwerk. In dat geval is het
aanbieden van kerktelefonie tegen
kostendekkende tarieven geen vereiste
voor KPN. Daarnaast pleitten LOK en
PCOB voor een overgangstermijn van
vijf jaar omdat er volgens hen per 
1 mei 2000 nog geen bruikbare alter-
natieven zijn voor kerktelefonie.

ALTERNATIEVEN

OPTA voerde aan dat kerktelefonie wel
degelijk een huurlijn is en dat kerkte-
lefonie derhalve tegen een kostendek-
kend tarief moet worden aangeboden.
Voorts werd opgemerkt dat OPTA al in
april 1999 heeft aangegeven dat KPN
kerktelefonie per 1 januari 2000 aan
moest aanbieden tegen een kostendek-
kend tarief. Deze termijn is later ver-
lengd tot 1 mei 2000. KPN ondersteun-
de de stelling van OPTA dat kerktelefo-
nie een huurlijn is. De LOK en de PCOB
vinden echter dat kerktelefonie een
omroepnetwerk is en daarom onder 
de kostprijs mag worden aangeboden.
De president van de rechtbank sloot
de zitting met het verzoek aan partij-

en om schriftelijk aan te geven wat
volgens hen de juridische status is
van de beslissing van OPTA van
augustus 1998 om KPN toe te staan
kerktelefonie onder de kostprijs aan 
te bieden. Tevens gaf de president in
overweging te zoeken naar mogelijke
alternatieven voor kerktelefonie. OPTA
heeft de president van de rechtbank
intussen laten weten dat zij vindt dat
de genoemde beslissing een besluit is
in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht. Hiertegen kan bezwaar
en beroep worden aangetekend. De
president heeft verder aangegeven vóór
1 mei a.s. uitspraak te zullen doen.
OPTA heeft meerdere malen overleg
gevoerd met de LOK en KPN over
eventuele alternatieven voor kerkte-
lefoniehuurlijnen. De LOK gaf hierbij
aan dat zij uitgebreid onderzoek had
gedaan naar dergelijke alternatieven,
maar volgens de LOK zijn die op korte
termijn niet voorhanden. OPTA gaf
aan open te staan voor voorstellen
van de LOK, PCOB en KPN over moge-
lijke alternatieven voor kerktelefonie.
Ook wil OPTA meedenken over eventu-
ele oplossingen en voorstellen van
LOK, PCOB en KPN. �
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Tariefdifferentiatie houdt in dat het
bellen met een vast toestel naar een
mobiele telefoon van de ene aanbie-
der goedkoper of duurder kan zijn dan
een gesprek naar een andere aanbie-

der. Door deze verschillen kunnen
mobiele operators met elkaar concur-
reren en zou het – hoge – tarief voor
bellen van vast naar mobiel kunnen
dalen. OPTA beoordeelt overigens op

dit moment het tariefvoorstel voor 
het gebruik van het vaste net door
mobiele operators op kostenoriëntatie. 
Het gesprekstarief voor het bellen
vanaf een vaste KPN-aansluiting naar
een mobiele telefoon is een optelsom
van kosten. Het eerste gedeelte van
de kosten bestaat uit het gebruik van
het vaste KPN-netwerk tot aan het
netwerk van de mobiele operator, 
de zogenoemde retentie. Het tweede
gedeelte loopt vanaf dat punt via het
mobiele netwerk tot aan de mobiele
telefoon(aansluiting) en wordt het

Mobiele aanbieders: kritiek op voorstel KPN voor tarief

O P T A C o l l e c t i e 2 0 0 0

De vijf aanbieders van mobiele telefonie in Nederland zijn voorstander
van zogenoemde gedifferentieerde tarieven voor het bellen van een vaste
telefoonaansluiting naar een mobiel toestel. Wel stellen ze als voorwaarde
dat het tarief dat KPN rekent voor het gebruik van het vaste net geba-
seerd is op de gemaakte kosten. Ook moet KPN met een ander voorstel
komen voor het berekenen van eindgebruikers-tarieven. De kritiek op de
KPN voorstellen kwam naar voren op een begin maart door OPTA georgani-
seerde bijeenkomst.
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terminatingtarief genoemd. 
OPTA heeft vorig najaar aangegeven
dat het retentie-gedeelte van het
eindgebruikerstarief niet-discrimine-
rend en kostengeoriënteerd moet zijn,
dat wil zeggen gebaseerd op daadwer-
kelijk door KPN gemaakte kosten plus
een redelijke winstopslag.
De terminatingkosten zijn drie tot vier
maal hoger dan de retentiekosten. De
mobiele aanbieders zijn namelijk niet
wettelijk verplicht om kostengeoriën-
teerde tarieven te hanteren. OPTA
hoopt dat door tariefdifferentiatie
prijsconcurrentie op eindgebruikersta-
rieven voor vast-mobiele gesprekken
ontstaat. Dat zou mobiele aanbieders
kunnen stimuleren hun terminating-
tarieven te verlagen. Op die manier
kunnen zij ook zelf de eindgebruikers-
tarieven voor het vast-mobiel bellen
beïnvloeden.

BIJEENKOMST

Begin maart vond een door OPTA
georganiseerde bijeenkomst over dit
onderwerp plaats. Tijdens die bijeen-
komst stelden de mobiele aanbieders
dat de voorgestelde retentie die KPN
haar eigen abonnees in rekening

brengt veel te hoog is en niet op
onderliggende kosten gebaseerd kan
zijn. Niet alle mobiele aanbieders heb-
ben een zelfde soort verbinding met
het netwerk van KPN. Deze verschillen
tussen het gebruik van het KPN-net-
werk mogen in de retentie worden
berekend. De mobiele aanbieders had-
den echter kritiek op de wijze van
verrekening die KPN voorstelt. KPN wil
de verschillen in het gebruik van haar
vaste net per mobiele aanbieder niet
verrekenen via de retentie – die wet-
telijk moet voldoen aan het vereiste
van kostenoriëntatie en dus onder
OPTA-toezicht valt – maar apart factu-
reren aan de mobiele operators tegen
een hoger tarief dat buiten het OPTA-
toezicht valt. 
Ook de door KPN gehanteerde reken-
formule, op basis waarvan de mobiele
aanbieders zelf het gedifferentieerde
eindgebruikerstarief kunnen bepalen,
vond in de ogen van de mobiele aan-
bieders geen genade. Ook de door 
KPN voorgestelde procedure om eind-
gebruikerstarieven te wijzigen stuitte
bij hen op bezwaren. De mobiele aan-
bieders verzochten KPN om een meer
uitgesplitste en transparantere formu-

le voor berekening van het eindge-
bruikerstarief. Verder zeiden zij de
voorkeur te geven aan snellere door-
looptijden die worden gehanteerd bij
tariefverlagingen.

BEOORDELING

Hoewel de mobiele aanbieders zich
voorstander toonden van tariefdiffe-
rentiatie, vinden zij dat tariefdifferen-
tiatie voor bellen van een vast naar
een mobiel toestel alleen mag worden
geïntroduceerd als duidelijk is welke
retentie KPN van OPTA in rekening
mag brengen. Ook moet helder zijn
welke methodiek en procedures KPN
zal hanteren.
OPTA gaf tijdens de bijeenkomst aan
dat zij de opmerkingen en aanbevelin-
gen van de mobiele aanbieders zal
betrekken bij de beoordeling van de
voorstellen van KPN voor gedifferen-
tieerde eindgebruikerstarieven voor
vast-mobiel bellen. KPN heeft deze
voorstellen inmiddels bij OPTA inge-
diend. OPTA beoordeelt de voorstellen
momenteel. De uitkomst daarvan was
bij het ter perse gaan van Connecties
nr. 3 nog niet bekend. �
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OPTA besloot al in april 1999 dat KPN
de tarieven voor kerktelefonie dienden
te verhogen tot kostendekkend
niveau. KPN’s concurrent CAI-Westland
kabeltelevisie (voorheen Kabelfoon)
had namelijk bezwaar gemaakt tegen
een eerdere uitspraak van OPTA dat de
tarieven voor kerktelefonie onder de
kostprijs mochten blijven. Tegen het
april-besluit van OPTA was de LOK in
beroep gegaan bij de rechter. Omdat
KPN niet van plan leek de tarieven
aan te passen, gaf OPTA in december
1999 KPN de aanwijzing de tarieven
te verhogen. Tegen dit aanwijzings-
besluit hadden LOK en PCOB een kort
geding aangespannen.

Een belangrijke bezwaargrond in het
kort geding was de stelling van LOK

en PCOB dat kerktelefonie geen huur-
lijn is en dat de tarieven daarom niet
kostendekkend hoeven te zijn. In de
uitspraak stelde de president van de
rechtbank vast dat kerktelefonie wel

degelijk een huurlijn is. De president
constateerde verder dat het wettelijk
stelsel voor OPTA geen ruimte biedt
om tot een ander besluit te komen.

In de uitspraak stelde de rechter ook
dat in het nog lopende bezwaar van
de LOK bij OPTA het bestreden aanwij-
zingsbesluit naar verwachting in stand
zal (kunnen) blijven en dat daarom de
voorlopige voorziening wordt afgewe-
zen. Inmiddels heeft KPN de nieuwe
tarieven voor kerktelefonie gepubli-
ceerd: het abonnement gaat op 1 mei
2000 naar ƒ36,– (inclusief BTW) per
maand.

ALTERNATIEVEN

De staatssecretaris voor Verkeer en
Waterstaat heeft op 18 april over deze
kwestie een brief naar de Tweede
Kamer gestuurd. In die brief legt zij
nogmaals uit dat er geen mogelijk-
heden zijn om de verhoging van de
tarieven voor kerktelefonie ongedaan
te maken. Wel stelt de staatssecretaris
dat zij bereid is zich in te spannen
om met betrokken partijen naar een
bevredigende oplossing te zoeken. In
dat kader is zij bereid een onderzoek
naar mogelijk goedkopere technische
alternatieven voor kerktelefonie finan-
cieel mede te ondersteunen. �
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De president van de rechtbank in Rotterdam heeft eind maart bepaald
dat de verhoging van het tarief voor kerktelefonie kan doorgaan. De
rechter deed de uitspraak in het geschil tussen de Vereniging Landelijke
Organisatie Kerktelefoon (LOK), de Protestants-Christelijke Ouderenbond
(PCOB) en OPTA. Aanleiding was het besluit van OPTA dat KPN de tarie-
ven voor kerktelefonie per 1 mei moest verhogen. De rechter stelde vast
dat de wet OPTA geen ruimte liet om tot een ander besluit te komen.

Uitspraak president rechtbank Rotterdam:

Tariefsverhoging kerktelefonie per 1 mei kan doorgaan
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Als iemand vanaf een vast toestel
van KPN belt naar een mobiel toe-
stel, loopt de verbinding over twee
netwerken. Eerst gaat het gesprek
‘door de grond’ via het KPN-net.
Daarna gaat het signaal verder ‘door
de lucht’ via het netwerk van een
mobiele aanbieder. Zowel KPN als de
mobiele aanbieders brengen kosten in
rekening. De kosten voor het eerste
gedeelte (KPN) gaan nu dus omlaag. 
De kosten voor het tweede gedeelte
kunnen per mobiele aanbieder ver-
schillen. Beide kosten bij elkaar
opgeteld vormen het bedrag dat de
consument moet betalen. In de toe-
komst kunnen verschillende tarieven
gaan gelden voor gesprekken van een
vast naar een mobiel toestel, afhan-
kelijk van het mobiele net dat wordt

gebeld. Naar verwachting zullen de
nieuwe consumententarieven medio
juni ingaan.
Een vast-mobiel gesprek vanaf een
KPN-aansluiting kan in de piekuren
omlaag van 75 naar circa 67 cent per
minuut en in de daluren van 50 naar
ongeveer 45 cent. Hoeveel de verla-
ging exact bedraagt, hangt af van 
wat de mobiele aanbieders met hun
deel van het tarief gaan doen. 
Mobiele operators kunnen zich onder-
scheiden door voor het tweede
gedeelte van de verbinding een ande-
re prijs te vragen dan hun concur-
rent. Bellen vanaf een vast toestel
naar de ene mobiele aanbieder wordt
dan goedkoper dan naar de ander.
Deze tariefdifferentiatie zal, verwacht
OPTA, leiden tot prijsconcurrentie tus-

sen de mobiele aanbieders. Zodra de
nieuwe consumententarieven bekend
zijn, zal duidelijk zijn in hoeverre de
mobiele aanbieders de tarieven voor
hun deel van de verbinding ook nog
hebben aangepast. �
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Bellen van een vaste telefoonaansluiting naar een mobiel toestel kan
goedkoper worden. De vergoeding die KPN vraagt voor het gebruik van
het vaste KPN-net gaat in de piekuren acht cent per minuut omlaag en
in de daluren vijf cent. OPTA heeft de voorgestelde verlaging onlangs
goedgekeurd. De verlaging betreft alleen het gedeelte van het gesprek
dat over het KPN-net gaat. De komende twee weken onderhandelt KPN
met de mobiele aanbieders over een eventuele tariefsverlaging op het
mobiele gedeelte van het gesprek. De concurrentie tussen die aanbieders
zal ook op dit gebied gaan toenemen. 



OPTA heeft het voorstel van KPN
voor het invoeren van gedifferen-
tieerde consumententarieven 
voor het zogeheten off netver-
keer afgekeurd. Off netverkeer is
telefoonverkeer dat begint in het
vaste net van KPN en eindigt in
het vaste net van een andere
telecomaanbieder. De vergoeding
die KPN wil doorberekenen voor
het gebruik van haar vaste net is
volgens OPTA te hoog. Daarom
mocht KPN op 1 april nog geen
gedifferentieerde tarieven invoe-
ren. KPN zal nu met een nieuw
tariefvoorstel komen.

Op dit moment gelden voor gesprek-
ken die binnen het net van KPN blij-
ven (on net-verkeer) en gesprekken
die eindigen op het vaste net van
andere aanbieders (off netverkeer)
dezelfde eindgebruikerstarieven.
Tarieven die KPN aan haar klanten in
rekening brengt voor bellen naar een
vaste aansluiting van een andere
aanbieder bestaan uit twee compo-
nenten: een vergoeding voor het
gebruik van het vaste net van KPN
(de zogenoemde retentie) en een
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Voorstel KPN voor tariefdifferentiatie afgekeurd



interconnectievergoeding voor het
gebruik van het net van de andere
aanbieder net (de call terminating-
vergoeding). Bij off net-verkeer moet
KPN een interconnectievergoeding
aan andere aanbieders betalen voor
de verdere afhandeling van het 
telefoonverkeer.
Volgens KPN zijn deze interconnectie-
vergoedingen vaak veel hoger dan de
kosten die zij zelf maakt voor het
afhandelen van telefoonverkeer op
haar eigen net dat afkomstig is van
andere telecomaanbieders. Eerder dit
jaar stelde KPN voor om per 1 april
2000 de interconnectievergoedingen
van andere aanbieders gedifferen-
tieerd door te berekenen in de eind-
gebruikerstarieven voor off netverkeer.
OPTA heeft het tariefvoorstel van KPN
met name beoordeeld op kostenoriën-
tatie, anders gezegd: gekeken of de
tarieven gebaseerd zijn op werkelijke
kosten plus een redelijke winstopslag.

GEEN VERSCHIL, GEEN DIFFERENTIATIE

OPTA stelde vast dat het KPN-voorstel
aan dat laatste niet voldoet. KPN
behaalt besparingen bij off net-
gesprekken omdat die op een gegeven

moment uit het KPN-net ‘verdwijnen’.
KPN schat deze besparingen lager in
dan OPTA redelijk vindt. Dit betekent
dat KPN een te hoge, niet-kosten-
georiënteerde, vergoeding rekent voor
het gebruik van haar vaste net. De
gedifferentieerde eindgebruikerstarie-
ven, die gebaseerd zijn op deze ver-
goeding, voldoen daarmee niet aan
het vereiste van kostenoriëntatie. 
Daarnaast constateert OPTA een onge-
lijkheid in de berekening van de kos-
ten bij de tarieven van off net-verkeer
ten opzichte van die van on net-ver-
keer. Bij off net-verkeer worden deze
kosten wel één op één doorberekend
in de eindgebruikerstarieven, bij on
net-verkeer gebeurt dat niet. OPTA
vindt dit in strijd met het beginsel
van non-discriminatie. Verder is OPTA
van oordeel dat het onredelijk is dat
KPN wil overgaan tot differentiatie
van de tarieven voor off net-verkeer
als KPN en de andere aanbieders
elkaar dezelfde interconnectievergoe-
dingen in rekening brengen voor het
afhandelen van telefoonverkeer op
elkaars netten. Immers: als er geen
verschillen zijn valt er ook niets te
differentiëren. �
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De concurrentie in telecomland
neemt langzaam maar zeker toe. Via
carrier (pre)selectie kunnen particu-
liere en zakelijke consumenten (eind-
gebruikers) relatief gemakkelijk kie-
zen voor een concurrent van KPN.
Ook bellen via de kabel is in sommige
plaatsen in Nederland al mogelijk.
Door de toegenomen concurrentie
staan de telefoontarieven van KPN
onder druk. Vooral consumenten 
profiteren van de dalende tarieven.
Andere telecomaanbieders kunnen
echter in de problemen komen als 
de telefoontarieven zo ver dalen dat
er voor hen geen winstmarge meer
overblijft.
De winstmarge van andere telecom-
aanbieders wordt bepaald door het
verschil tussen de inkomsten uit de
eindgebrui-kerstarieven en de kosten

die gemoeid zijn met het aanbieden
van diensten. De tarieven van KPN
zijn dus in hoge mate bepalend voor
de tarieven die zij zelf kunnen han-
teren.
Wat betreft de kosten zijn de tele-
comaanbieders eveneens afhankelijk
van KPN. Zij maken immers (deels)
gebruik van het vaste netwerk van
KPN. Dat kan zijn omdat een van hun
abonnees belt met een abonnee van
KPN. Het laatste stuk van het gesprek
gaat dan over het vaste netwerk van
KPN. Het kan ook zijn dat het KPN-
netwerk als opstapje wordt gebruikt
voor het aanbieden van hun dien-
sten, bijvoorbeeld bij carrier (pre)
selectie. KPN brengt haar concurren-
ten voor het gebruik van haar net
een bepaald tarief in rekening: het
interconnectietarief. Andere aanbie-

ders zijn dus in meer of mindere
mate afhankelijk van de hoogte van
de interconnectietarieven van KPN.

DUBBELE AFHANKELIJKHEID

De dubbele afhankelijkheid van KPN,
zowel op het gebied van de eind-
gebruikerstarieven als van de inter-
connectietarieven, kan concurrenten
in een lastig parket brengen. Als de
eindgebruikerstarieven sneller dalen
dan de interconnectietarieven, wordt
de te behalen winstmarge als het ware
langzaam ‘uitgeknepen’. Dit fenomeen
staat ook wel bekend als de prijs-
squeeze. Als de winstmarge zodanig
klein is dat andere aanbieders niet
meer in staat zijn om hun kosten (van
het eigen net en van de eigen organi-
satie) goed te maken, kun je de vraag
stellen of de eindgebruikerstarieven
en interconnectietarieven van KPN
nog wel in juiste verhouding tot
elkaar staan.
Bij tariefvoorstellen van KPN is het
gebruikelijk dat OPTA onderzoekt of de
voorgestelde wijzigingen van de eind-
gebruikerstarieven leiden tot prijs-
squeeze. Daartoe vergelijkt OPTA het
voorgestelde tarief met de intercon-
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OPTA gaat consultatie houden over prijssqueeze

OPTA begint deze maand met een consultatie over het fenomeen prijs-
squeeze. Prijssqueeze doet zich voor als de marge tussen de tarieven voor
eindgebruikers (particuliere en zakelijke consumenten) en de interconnec-
tietarieven van KPN zo klein wordt dat andere aanbieders redelijkerwijs
niet meer met KPN kunnen concurreren. Naarmate de eindgebruikers-
tarieven sneller dalen dan de interconnectietarieven neemt de squeeze-
problematiek toe. OPTA wil na een consultatie onder telecombedrijven
een toets vaststellen waarmee prijssqueeze moet worden voorkomen.



nectie-inkoopprijs,
inclusief een
redelijke opslag
voor bepaalde
kosten van KPN.
Als het voorge-
stelde tarief
lager is, ver-
leent OPTA
geen goed-
keuring
aan de
tariefswij-
ziging.
Met de toege-
nomen concurrentie
op telefonie en de
daaruit voortvloei-
ende daling van
tarieven wordt het
bij het tarieftoezicht
van OPTA steeds
belangrijker of KPN in
sommige gevallen niet te lage
tarieven aanbiedt. Het zou dan gaan
om een anti-concurrerende tariefstel-
ling, waarbij andere aanbieders niet
zonder verlies te lijden de concurren-
tie met KPN aan kunnen gaan. OPTA
heeft daarom besloten de wijze waar-

op zij nu toetst of er al of niet sprake
is van prijssqueeze te formaliseren.
Daartoe zal OPTA deze maand een
consultatie beginnen waarbij belang-
hebbende bedrijven hun zienswijze
kenbaar kunnen maken over OPTA’s

squeezetest. Door middel van een 
publicatie in de Staatscourant en op de
website van OPTA (www.opta.nl) wordt
nog bekend gemaakt hoe telecom-
bedrijven en andere betrokkenen aan
deze consultatie kunnen meedoen. �
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De nieuwe Postregelgeving verplicht
TPG om een financiële scheiding aan
te brengen tussen de concessie, de
overige verplicht te leveren diensten
en de volledig vrije dienstverlening.
Concessie wil zeggen: de wettelijk
aan TPG voorbehouden diensten,
zoals het bezorgen van brieven tot
en met 100 gram. Tot de overige 
verplicht te leveren diensten hoort
bijvoorbeeld het vervoer binnen
Nederland van post tot 10 kilo. 
TPG móet dergelijke post vervoeren,
maar andere bedrijven mogen het
ook. Onder vrije dienstverlening val-
len onder meer postpakketten zwaar-
der dan 10 kilo en het bezorgen van
ongeadresseerde post, zoals reclame-
drukwerk. TPG is niet verplicht dit te

doen, maar mag het uiteraard wel.
Het aanbrengen van een driedeling
in de concessierapportage is een ver-
fijning ten opzichte van de huidige
situatie, waarbij er uitsluitend een
scheiding bestaat tussen de diensten
die verplicht moeten worden geleverd
(concessie) en de ‘vrije’ diensten
(niet-concessie). 

DRIEDELING

Door de driedeling wordt het moge-
lijk om de jaarlijkse resultaten van
de afzonderlijke TPG-onderdelen
zichtbaar te maken. Bij de opstelling
van de financiële rapportage moet
TPG gebruik maken van een toereke-
ningssysteem. Zo’n systeem is nodig
omdat de verschillende bedrijfsonder-
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TPG moet concessierapportage op andere manier gaan opstellen
TPG moet met ingang van volgend jaar de jaarlijkse concessierapportage,
waarin het verslag doet van de wettelijk opgedragen postdiensten, op
een andere manier opstellen. In plaats van de huidige tweedeling tussen
concessie en niet-concessie moet TPG een driedeling gaan aanbrengen.
Die driedeling moet bestaan uit de concessie, de overige verplicht te
leveren diensten en de vrije dienstverlening. Op basis van dit model
moet TPG een systeem opstellen voor de berekening van kosten en
opbrengsten van haar diensten.



delen van TPG gebruik maken van
dezelfde bedrijfsmiddelen, zoals sor-
teermachines en postkantoren. Met
behulp van dit systeem zijn de kos-
ten en opbrengsten op een contro-
leerbare wijze aan de diensten die
TPG levert toe te rekenen.

GEEN NIEUW INSTRUMENT

Het toerekeningssysteem is geen
nieuw instrument. TPG gebruikt nu
een tot 2001 goedgekeurd toereke-
ningssysteem, dat echter nog uitgaat
van de ‘oude’ tweedeling tussen con-
cessie en niet-concessie. Bij het pro-
ces tot goedkeuring van het nieuwe
(driedelige) systeem zal het huidige
systeem worden geëvalueerd. Deze
evaluatie moet mogelijke tekort-
komingen in het huidige systeem 
zichtbaar maken.
Het nieuwe toerekeningssysteem
moet voldoen aan een aantal begin-
selen die zijn geformuleerd in de
postrichtlijn waarop de nieuwe
Postregelgeving mede is gebaseerd.
Deze beginselen zijn marktconformi-
teit, proportionaliteit en integrali-
teit. Marktconformiteit wil zeggen
dat bedrijfsonderdelen van TPG

elkaar diensten moeten leveren
tegen tarieven en voorwaarden die
ook gelden voor andere afnemers van
die diensten. Proportionaliteit bete-
kent dat kosten voor het gebruik van
gemeenschappelijke bedrijfsmiddelen
worden berekend naar rato van het
gebruik van die middelen.
Integraliteit tenslotte houdt in dat
alle kosten die TPG maakt voor een
dienst of product, ook aan die dienst
of dat product worden toegerekend.

CONSULTATIE

Vóór het nieuwe systeem wordt
goedgekeurd zal, waarschijnlijk dit
voorjaar, een openbare consultatie
plaatsvinden. Deze consultatie heeft
als doel de door OPTA op te stellen
criteria waaraan het systeem moet
voldoen, te toetsen. De uiteindelijke
beschrijving van het systeem zal,
met uitzondering van bedrijfsvertrou-
welijke informatie, openbaar worden
gemaakt. �
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PTT Post wilde de post niet bezorgen
bij recreatiewoningen in Haaren
(Noord-Brabant) op grond van het
Besluit brievenbussen en de
Algemene Voorwaarden voor het ver-
voer van postzendingen van PTT Post
zelf. PTT Post vindt dat het gebied
waar beide woningen staan voldoet
aan alle voorwaarden van een recre-
atieterrein. PTT Post bezorgt geen
post binnen een recreatieterrein,
maar levert de post af bij de centrale
ingang daarvan. Een recreatieterrein
is volgens PTT Post een natuurlijk
begrensd, geïsoleerd liggend gebied
met één centrale ingang en waar
geen openbare wegen doorheen
lopen. Dat laatste is in het gebied 
in Haaren, waar de eerder genoemde
woningen staan, echter wel het
geval. Volgens PTT Post zijn deze
wegen niet aan te merken als een
openbare weg zoals omschreven in
het Besluit brievenbussen. De post-

bode zou niet de vereiste 40 km. per
uur kunnen halen op deze onverharde
wegen.
Twee eigenaren van recreatiewonin-
gen in Haaren waren het hier niet
mee eens en dienden een klacht in
bij OPTA. Volgens beide eigenaren is
het terrein waarop hun woningen
staan geen recreatieterrein. De
woningen staan, zeggen zij, in een
gebied dat volgens het bestemmings-
plan van de gemeente Haaren een
recreatieve en agrarische bestemming
heeft. Bovendien wordt, volgens de
eisers, het gebied doorkruist en
omzoomd door openbare wegen en 
is er geen centrale ingang voor het
terrein. De woningen liggen aan de
openbare weg en zouden daarmee
voldoen aan de voorwaarde om post
bezorgd te krijgen. PTT Post bezorgt
bovendien ook post bij enkele andere
woningen in hetzelfde gebied.
OPTA deelt de conclusies van de eige-

naren en concludeert dat er geen
sprake is van een natuurlijk, geïso-
leerd liggend gebied. PTT Post moet
poststukken dan ook bezorgen bij de
desbetreffende recreatiewoningen. �
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PTT Post moet post bezorgen bij recreatiewoningen die aan de openbare
weg liggen. OPTA heeft dit besloten naar aanleiding van een klacht die
twee eigenaren van zo’n woning hadden ingediend. Zij waren het niet
eens met de weigering van PTT Post om post bij hun woningen in de bus
te stoppen.
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Drukwerk met CD-ROM niet automatisch brief

P o s t

Het computer-servicebureau, gespecia-
liseerd in direct marketing, had
namens een internet serviceprovider
(ISP) een mailing verzonden. De mai-
ling bestond uit een wervend schrijven
(een soort reclameboodschap) en een
CD-ROM. De zending was bedoeld om
potentiële klanten een proef-abonne-
ment op de door de ISP geleverde
internetdiensten te laten nemen.
Het bureau liet de zending door PTT
Post bezorgen. In plaats van een druk-
werktarief bracht PTT Post het hogere
brieftarief in rekening. Het argument
van PTT Post luidde dat volgens de
algemene voorwaarden van PTT Post
de CD-ROM slechts tegen brieftarief
kan worden bezorgd. 
In de huidige Postwet worden brieven
gedefinieerd als ‘bescheiden en schrif-
telijke mededelingen, al dan niet ver-
pakt, met uitzondering van die welke
door toepassing van druk- en of andere
vermenigvuldigingstechnieken in een

aantal geheel overeenstemmende 
exemplaren zijn vervaardigd en waarin,
behoudens de adressering, geen bijvoe-
gingen, doorhalingen of aanduidingen
zijn aangebracht’. Drukwerk zijn die
bescheiden en schriftelijke mededelin-
gen die geen brief zijn. In het geval
van de mailing van de klager is volgens
OPTA sprake van drukwerk: de toevoe-
ging van de CD-ROM aan de mailing
verandert niets aan de boodschap van
de mailing. OPTA constateert dit mede
op basis van Europese regels. PTT Post
heeft dus ten onrechte het brieftarief
gehanteerd. OPTA heeft PTT Post de
aanwijzing gegeven in het vervolg haar
algemene voorwaarden in overeen-
stemming met de uitspraak te inter-
preteren.

NIET EENS

PTT Post heeft intussen laten weten
het niet eens te zijn met de aanwijzing
van OPTA. Daarom heeft PTT Post een
voorlopige voorziening aangevragd bij
de rechtbank in Rotterdam. Daarin
vraagt PTT Post om een overgangster-
mijn van zes maanden, binnen welke
periode PTT Post haar algemene voor-
waarden wil aanpassen. �

PTT Post mag niet zonder meer een brieftarief in rekening brengen voor
drukwerk waaraan een CD-ROM is toegevoegd. Dat stelt OPTA naar aan-
leiding van een klacht die een computer-servicebureau bij OPTA had
ingediend. PTT Post had voor een reclamepostzending met een CD-ROM
van dit bureau een drukwerktarief in rekening moeten brengen. 
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PTT Post heeft bezwaar gemaakt tegen het OPTA-
besluit waarin is bepaald dat PTT Post voor een post-
zending met een CD-ROM het drukwerktarief moet
rekenen. OPTA heeft de werking van het besluit
opgeschort totdat een beslissing op het bezwaar 
van PTT Post is genomen.

Naar aanleiding van een klacht van een computer-service-
bureau oordeelde OPTA dat PTT Post voor een bepaalde
postzending waaraan een CD-ROM was toegevoegd ten
onrechte het brieftarief aan het bureau in rekening had
gebracht in plaats van het goedkopere drukwerktarief. 
PTT Post was het hier niet mee eens en maakte bij OPTA
bezwaar tegen het besluit. Tegelijkertijd vroeg PTT Post
om een voorlopige voorziening. OPTA heeft vervolgens op
verzoek van PTT Post besloten de werking van het besluit
op te schorten tot het moment dat OPTA een beslissing op
het bezwaar heeft genomen. Daarop besloot PTT Post het
verzoek om een voorlopige voorziening in te trekken. In
de vorige uitgave van dit blad stond dat de aanwijzing
van OPTA inhoudt dat PTT Post in het vervolg haar alge-
mene voorwaarden in overeenstemming met de uitspraak
moet interpreteren. Ook werd gemeld dat PTT Post om een
overgangstermijn van zes maanden vraagt om binnen die
periode haar algemene voorwaarden aan te passen. Deze
beweringen berusten op een misverstand. De aanwijzing
van OPTA had alleen betrekking op het tarief voor
geadresseerde postzendingen en niet op de algemene
voorwaarden van PTT Post. �

PTT Post maakt bezwaar tegen besluit postzending met CD-ROM

P o s t
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Oss mag eigen post laten bezorgen door

medewerkers sociale werkvoorziening

P o s t

De gemeente Oss mag haar eigen post laten bezorgen
door medewerkers van de plaatselijke sociale werk-
voorziening. Dat is het gevolg van een beslissing van
OPTA, die heeft geconstateerd dat de IBN-groep (de

sociale werkvoorziening) tot de interne organisatie
van de gemeente Oss behoort. De beslissing volgde
op een uitspraak van de rechter in het kader van een
door de gemeente Oss en OPTA begonnen proefproces.
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Begin vorig jaar kwam OPTA tot de
conclusie dat gemeentelijke post-
bezorging door de sociale werkvoor-
ziening, zoals in een aantal gemeen-
ten gebeurde, in strijd is met de wet-
telijk aan TPG voorbehouden bezor-
ging van brieven van (tegenwoordig)
maximaal 100 gram. Oss en de
Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) waren het niet eens met dit
OPTA-oordeel. Daarop nam OPTA op
verzoek van Oss een zogenoemd voor
bezwaar en beroep vatbaar besluit.
Daardoor stond voor Oss en de VNG
de gang naar de rechter open. Doel
hiervan was om duidelijkheid te krij-
gen over de uitleg van de wettelijke
bepalingen van de Postwet die op
deze kwestie betrekking hebben.
De rechter oordeelde op zijn beurt
dat het verbod om brieven te vervoe-
ren die vallen onder het monopolie
van TPG niet slaat op rechtspersonen
(bijvoorbeeld een gemeente) die
eigen post in eigen beheer laten
bezorgen. OPTA had, aldus de rechter,
onvoldoende aangetoond dat het, in
het geval van de gemeente Oss, gaat
om het bezorgen van brieven in
eigen beheer. OPTA moest vervolgens

een nieuw besluit nemen en daarin
aangeven of de IBN-groep volgens
haar wel of niet tot de interne orga-
nisatie van de gemeente Oss hoort.
In het eerste geval is er geen sprake
van overtreding van de Postwet, in
het tweede geval wél.
OPTA heeft nu op grond van aanvul-
lende vragen aan de gemeente Oss
geconstateerd dat de werknemers van
de IBN-groep worden gedetacheerd bij
en onder gezag staan van de gemeen-
te Oss. De IBN-groep biedt dus geen
postbezorgingsdienst aan, maar leent
haar medewerkers als het ware uit aan
de gemeente om post te bezorgen.
Daar komt bij dat Oss heeft aangege-
ven dat als de IBN-groep zou worden
opgeheven, de werknemers van deze
organisatie automatisch in dienst
komen van de gemeente. De conclusie
van OPTA luidt daarom dat bij de
gemeente Oss sprake is van postver-
voer in eigen beheer. Oss handelt dus
niet in strijd met de Postwet.

RICHTSNOEREN

OPTA heeft, naar aanleiding van de
kwestie-Oss, richtsnoeren opgesteld.
Doel van deze beleidsregels is om al

op voorhand duidelijkheid te schep-
pen over de interpretatie die OPTA
zal geven aan een aantal begrippen
uit de Postwet. Zo zal OPTA onder
‘eigen beheer’ voortaan verstaan het
vervoeren van eigen post door mede-
werkers van de vervoerder. Dat kun-
nen in dit geval ook werknemers van
de sociale werkvoorziening zijn.
Om vast te kunnen stellen of er 
sprake is van ‘bedrijfsmatig hande-
len’, zoals bedoeld in artikel 2c van
de Postwet, hanteert OPTA een aantal
criteria. Zo zullen handelingen als
bedrijfsmatig worden aangemerkt als
die handelingen worden verricht in
het economische verkeer en een eco-
nomisch doel hebben. Het feit dat
een publiekrechtelijk orgaan (ge-
meente, sociale werkvoorziening)
deze activiteiten uitvoert doet niets
af aan het economische karakter
ervan. Daarbij hoeft niet noodzakelij-
kerwijs sprake te zijn van winstbejag,
maar kan het ook gaan om kosten-
voordelen. Verder moet het gaan om
handelingen die met enige regelmaat
worden verricht.De volledige tekst
van de richtsnoeren is te vinden op
de website van OPTA: www.opta.nl. �
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Het tariefbeheersingssysteem, op
basis waarvan OPTA de posttarieven
beoordeelt, bestaat uit twee pakket-
ten van postdiensten: het totaalpak-
ket en het kleingebruikerspakket. In

het Besluit algemene richtlijnen post
(Barp) staat welke diensten onder de
twee pakketten vallen en hoe het
tariefbeheersingssysteem werkt. Zowel
onder het totaalpakket als het klein-

gebruikerspakket vallen de volgende
diensten: binnenlandse zendingen van
losse brieven, drukwerk, monsters,
kaarten en buspakjes, losse postpak-
ketten, losse post met aanvullende
diensten (zendingen met waarde-aan-
gifte en aangetekende post), partijen-
post van brieven tot en met 100 gram
en postbusnummers. Het verschil tus-
sen beide pakketten is, kort gezegd,
dat een tariefwijziging (bijvoorbeeld
voor de frankering van brieven) in het
ene pakket zwaarder kan meewegen
dan in het andere pakket omdat de
zogeheten wegingsfactor voor elke
dienst per pakket anders is. TPG moet
OPTA schriftelijk in kennis stellen van
voorgenomen tariefwijzigingen. TPG
moet daarbij kunnen aantonen dat de
tariefwijzigingen in overeenstemming
zijn met het tariefbeheersingssysteem.
Als OPTA oordeelt dat dit toch niet zo
is, dan moet zij dit binnen drie weken
na ontvangst van de kennisgeving aan
TPG melden.
De systematiek van tariefbeheersings-
systeem is in het nieuwe Barp niet
gewijzigd. Wel gaat het Barp uit van
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TNT Post Groep (TPG) mag de posttarieven de komende jaren niet extra
verhogen alleen omdat deze tarieven de afgelopen jaren minder zijn
gestegen dan formeel zou mogen. Dit is een gevolg van een aanpassing
van het Besluit algemene richtlijnen post (Barp). Het Barp vormt voor
OPTA de leidraad bij het beoordelen van de tarieven van TPG. OPTA doet
dat op basis van het zogeheten tariefbeheersingssysteem.



Voorwaarden en tarieven voor toegang tot

1999 als basisjaar voor de tariefont-
wikkeling in de periode 2000 tot en
met 2002. 

GEEN ‘INHAALSLAG’
Door het hanteren van 1999 als
basisjaar is de ruimte voor eventuele
tariefsverhogingen die is ontstaan in
voorgaande jaren, teniet gedaan. Zo
zijn de posttarieven in de jaren vóór
1999 minder gestegen dan op grond
van de loonsom-index zou mogen.
TPG mag nu niet alsnog een ‘inhaal-
slag’ maken door de posttarieven de
komende jaren sterk te verhogen.
Het huidige tariefbeheersingssys-
teem toetst niet of tariefwijzigingen
kostengeoriënteerd zijn, dus of ze
gebaseerd zijn op werkelijke kosten
plus een redelijke winstopslag. Wel
zal de minister van Verkeer en
Waterstaat bij de evaluatie van dit
systeem in het jaar 2002 meenemen
wat het behaalde financiële rende-
ment is van TPG over het boekjaar
2001 op de diensten die onder het
brievenmonopolie vallen en op de
overige opgedragen diensten. �
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Aanleiding voor het opstellen van de
richtsnoeren is de nieuwe Postwet, 
die op 1 juni jl. in werking is getre-
den. Op grond van de nieuwe Postwet
moet TPG aan andere aanbieders van
postvervoer toegang verlenen tot haar
postbussen. Als TPG en haar concur-
renten hierover geen overeenstem-
ming kunnen bereiken, moet OPTA de
regels voor toegang tot de postbussen
vaststellen. Om alle betrokkenen hel-
derheid te verschaffen over de wijze
waarop OPTA invulling wil geven aan
deze nieuwe taak, heeft OPTA richt-
snoeren (beleidsregels) opgesteld.
In de nieuwe Postwet staat dat TPG
aan andere aanbieders van postver-
voer toegang moet verlenen tot haar
postbussen tegen redelijke, objectief
gerechtvaardigde en niet-discrimine-
rende voorwaarden en tarieven. Met

het oog op deze nieuwe verplichting
heeft TPG van oktober 1999 tot april
2000 een proef gehouden. Op grond
hiervan heeft TPG vervolgens voor-
waarden en tarieven voor toegang 
tot de postbussen vastgesteld. TPG
hanteert momenteel voor toegang tot
haar postbussen een vast tarief van
ƒ14,55 per partij en een stukstarief
van 7 cent. Een aantal concurrenten
van TPG heeft naar aanleiding van de
proef met TPG een tijdelijk contract
gesloten voor toegang tot de postbus-
sen. Deze tijdelijke contracten lopen
in december 2000 af. 
Uit de consultatie, die OPTA onder
postvervoerders heeft gehouden, is
gebleken dat een aantal van deze
bedrijven van mening is dat de voor-
waarden en tarieven niet in onderling
overleg worden bepaald, maar dat TPG

TPG moet aan andere aanbieders van postvervoer toegang tot haar post-
bussen verlenen tegen redelijke, niet-discriminerende en objectieve
voorwaarden en tarieven. Ook moeten deze voorwaarden en tarieven vol-
doende uitgesplitst zijn, zodat concurrenten van TPG niet meer diensten
hoeven af te nemen van en dus ook niet meer hoeven te betalen aan TPG
dan nodig is om toegang tot de postbussen te krijgen. Dat staat in de
richtsnoeren (beleidsregels) die OPTA heeft opgesteld over toegang tot
de postbussen.



die eenzijdig heeft vastgesteld. 
Verder hebben enkele postvervoerders
opmerkingen gemaakt over de hoogte
van de door TPG vastgestelde tarie-
ven. Op grond van deze reacties con-
cludeerde OPTA dat opstellen van
richtsnoeren kan bijdragen aan de
transparantie van de markt en duide-
lijkheid kan verschaffen over de posi-
tie van andere aanbieders ten opzich-
te van TPG als het gaat om toegang
tot de postbussen. OPTA heeft daarom
richtsnoeren vastgesteld. Die moeten
worden aangemerkt als beleidsregels
in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht.

REDELIJKE VERGOEDING

In de richtsnoeren staat dat onder
een redelijke vergoeding (tarief) ver-
staan wordt de meerkosten die TPG
moet maken voor het verlenen van
toegang tot haar postbussen. Hierbij
kan onder meer worden gedacht aan
de kosten voor het opstellen van een
factuur en de kosten voor het in de
postbus deponeren van poststukken.
De grondslag voor de berekening van
de kosten moet in overeenstemming
zijn met het door OPTA goed te keu-
ren toerekeningssysteem voor kosten
en opbrengsten.TPG is verder verplicht
andere aanbieders van postvervoer op

niet-discriminerende wijze toegang te
verlenen tot haar postbussen. Strikt
genomen betekent dit dat de positie
van TPG, als aanbieder van opgedra-
gen vervoer, niet dezelfde hoeft te
zijn als die van andere aanbieders van
postvervoer. Als TPG echter zowel het
opgedragen als het niet opgedragen
postvervoer dat is bestemd voor post-
bussen in één bulk aanbiedt heeft dit
tot gevolg dat, als het gaat om toe-
gang tot de postbussen, de positie
van andere aanbieders gelijk is aan
die van TPG.

OBJECTIEF

De voorwaarden en de tarieven die
TPG als concessiehouder hanteert voor
het verlenen van toegang tot haar
postbussen moeten op objectief
gerechtvaardigde criteria gebaseerd
zijn. TPG hanteert op dit moment één
vast tarief per partij en één variabel
tarief per postitem. In de richtsnoeren
staat dat TPG de voorwaarden en
tarieven voldoende uitgesplitst moet
vaststellen. TPG mag dus geen voor-
waarden en tarieven vaststellen die
voor andere aanbieders van postver-
voer niet nodig zijn om de toegang
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tot postbussen te krijgen. Dit bete-
kent ook dat, als aanbieders slechts
een deel van de faciliteiten die TPG
levert voor toegang tot de postbus-
sen wil afnemen, TPG alleen dat deel
van de faciliteiten moet leveren,
mits dat deel als een dienst kan
worden gekwalificeerd. Tot slot moet
TPG op grond van de richtsnoeren
ter bevordering van transparantie 
op de postmarkt de voorwaarden en
tarieven voor toegang tot de post-
bussen op genoegzame wijze, dus
duidelijk, bekend maken. 

DUITSLAND

Overigens lijkt de liberalisering van
de postmarkt in Duitsland al heel
wat verder gevorderd dan in Neder-
land. Zo moet de Duitse evenknie
van TPG, Deutsche Post, bepaalde
punten van haar gehele netwerk
openstellen voor concurrenten. De
Duitse toezichthouder heeft vorige
maand in een geschil tussen Deutsche
Post en UPS bepaald dat Deutsche
Post voor het vervoer van brieven
van concurrenten toegang moet ver-
lenen tot haar sorteercentra. �
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Belangrijkste verschil tussen de oude
en de nieuwe Postwet is dat de conces-
sie – dat zijn de diensten die exclusief
zijn voorbehouden zijn aan de conces-
siehouder, in dit geval TNT Postgroep
N.V. (TPG) – is verkleind van brieven
tot en met 500 gram naar brieven tot
en met 100 gram en met een prijs die
lager is dan driemaal het basistarief 
(3 maal ƒ0,80 = ƒ2,40). Het basistarief
is het tarief voor brievenpost in de
laagste gewichtsklasse. Dit betekent
dat alleen TPG brieven tot 100 gram
mag bezorgen tegen een tarief dat
lager is dan ƒ2,40. Verder zijn in de
huidige postregelgeving alle postzen-
dingen naar het buitenland niet langer
voorbehouden en kunnen dus vrij door
anderen worden aangeboden.
Ook in de opdracht (de diensten die
de concessiehouder verplicht is te

leveren en die concurrenten, met 
uitzondering van de voorbehouden
dienst, wel vrij mogen leveren) is het
één en ander gewijzigd. In de oude
postregelgeving vielen alle postzen-
dingen t/m 10 kg binnen Nederland
en van/naar het buitenland onder de
opdracht. Tegenwoordig is er een
onderscheid gemaakt: TPG moet brie-
ven en drukwerk tot en met 2 kg en
pakketten tot en met 10 kg bezorgen.
Bovendien geldt dat deze postzendin-
gen, met uitzondering van brieven tot
100 gram, alleen onder de opdracht
vallen als ze tegen het enkelstuksta-
rief worden vervoerd en bezorgd. Dit
betekent dat als TPG kortingen geeft
bij partijenpost van postzendingen,
die zendingen niet langer onder de
opgedragen dienst vallen, maar een
‘vrije dienst’ van TPG zijn. Verder is

De verschillen tussen de oude en de nieuwe 

De nieuwe Postwet en de daarbij behorende lagere regelgeving zijn op 
1 juni 2000 in werking getreden. De wijziging van de postregelgeving was
noodzakelijk om deze in lijn te brengen met de verplichtingen die voort-
vloeien uit de Europese postrichtlijn. Deze richtlijn is er op gericht om 
de postmarkten te liberaliseren, de regels hiervoor in alle landen van de
Europese Unie te harmoniseren en de kwaliteit van de levering van de
opgedragen dienst te verbeteren. In dit artikel wordt in grote lijnen aange-
geven wat de verschillen zijn tussen de oude en de huidige postregelgeving.



het aantal specifieke diensten dat
onder de opdracht valt verkleind. 
In de bij dit artikel afgedrukte tabel
staat aangegeven welke diensten

momenteel onder de opdracht vallen.

ANDERE VERSCHILLEN

Onder de oude postregelgeving

bestond er een ‘koeriersbepaling’
waarbij was aangegeven onder welke
voorwaarden andere aanbieders brie-
ven onder 500 gram mochten bezor-

Ui t  OPTA Connec t i e s 2000/8

O P T A C o l l e c t i e 2 0 0 0

P o s t

31

Nieuw
Omvang voorbehouden dienst:
�Brieven t/m 100 gram en tariefgrens lager dan driemaal basistarief (ƒ2,40)
�Brieven van buitenland
Omvang opdracht binnen Nederland:
�brieven en drukwerk t/m 2 kg
�pakketten t/m 10 kg
�limitering opdracht tot enkelstukstarief voor drukwerk en brieven van

meer dan 100 gram
Aangewezen diensten:
�aangetekende zendingen;
�zendingen met aangegeven waarden;
�gerechtelijk schrijven;
�postbussendienst.
Omvang opdracht van/naar buitenland:
�brieven en drukwerk t/m 2 kg
�boeken tot 5 kg
�pakketten t/m 20 kg
Vervallen 
Vervallen 
Financiële verantwoording over de opdracht gesplitst in voorbehouden en
overige opgedragen diensten dat gescheiden is van de vrije activiteiten

Tariefbeheersingssysteem:
Basisjaar = 1999
Kwaliteit overkomstduur:
Gemiddeld 95% van de brieven dient de volgende dag bezorgd te worden
Methodiek voor meten kwaliteit overkomstduur ter beoordeling aan OPTA
Toegang tot postbussen
Uitzonderingsbepaling document-uitwisselingsdienst 

Oud
Omvang voorbehouden dienst (concessie):
�Brieven t/m 500 gram (binnen Nederland en van/naar 

buitenland)
Omvang opdracht
�Postzendingen t/m 10 kg
�Aangewezen diensten: het leveren van een gedifferentieerd

aanbod waarvoor geldt dat een dienst in algemeen maat-
schappelijk belang is dat deze tegen uniforme tarieven en
voorwaarden wordt aangeboden. Diensten die onder andere
hieronder vielen:

�expresse zendingen
�rembours
�dienst ongefrankeerd
�verhuisservice
�rouwservice

Koeriersbepaling
Verbod op kruissubsidie en koppelverkoop
Financiële verantwoording over de opdracht in zijn geheel
dat gescheiden is van de vrije activiteiten van de concessie-
houder
Tariefbeheersingssysteem:
Basisjaar = 1992
Kwaliteit overkomstduur:
Geen specifieke norm, wel als regel de volgende dag bestellen

postregelgeving



gen. Dit was mogelijk als er sprake
was van versneld vervoer met
bepaalde garanties van lokalisatie en
levering en tegen een tarief dat
hoger was dan ƒ11,90 (in Nederland
en naar EG-landen). In de huidige
regelgeving is deze bepaling verval-
len, omdat derden vrij zijn om brie-
ven tot en met 100 gram te bezor-
gen, mits daar een tarief van hoger
dan ƒ2,40 tegenover staat. 
Wat wel in de oude postregelgeving
was opgenomen, maar niet langer in
de huidige, zijn de verboden op kruis-
subsidie en koppelverkoop. Als hier-
van toch sprake is zal dit via het
algemene mededingingsrecht moeten
worden aangepakt.
TPG is verder verplicht zich jaarlijks
financieel te verantwoorden over de
opgedragen diensten. Voorheen gold
deze verantwoording over alle opge-
dragen diensten in zijn geheel.

Tegenwoordig is deze verantwoording
gesplitst over het deel dat voorbehou-
den is en het deel dat onder de overi-
ge opgedragen diensten valt. Hiervoor
geldt dan wel dat deze activiteiten
financieel gescheiden moeten worden
verantwoord ten opzichte van de ove-
rige vrije diensten die TPG uitvoert.
Dit betekent dat TPG de kosten en
opbrengsten van bijvoorbeeld brieven
tot en met 100 gram, aangetekende
brieven en koeriersdiensten geschei-
den moet verantwoorden. Wat betreft
de beheersing van tarieven is er qua
methodiek niets veranderd. 

KWALITEIT

Op het punt van kwaliteit van de
overkomstduur van brieven geldt dat
in de nieuwe postregelgeving een spe-
cifieke kwaliteitsnorm is opgenomen.
Op jaarbasis moeten in gemiddeld 95
procent van de gevallen brieven bin-

nen 24 uur zijn bezorgd, uitgezonderd
zondagen en officiële feestdagen. 
De verplichting om aan deze norm te
moeten voldoen geldt vanaf 1 januari
2001. OPTA zal op grond van de nieu-
we postregelgeving de systematiek 
om de kwaliteit van de overkomstduur
van brieven te meten beoordelen.
Verder is het nu mogelijk om als aan-
bieder van post toegang tot de post-
bussen van TPG te vragen. TPG is dan
verplicht deze toegang te bieden
tegen redelijke, niet-discriminerende
tarieven en voorwaarden. Als een con-
current van TPG drukwerk aanbiedt dat
geadresseerd is aan postbussen van
TPG, dan mag TPG de toegang hiertoe
niet weigeren en moet deze toegang
bovendien tegen een redelijke prijs
aanbieden. 
Een nieuwe uitzonderingsbepaling op
de concessie is de document-uitwisse-
lingsdienst. Dit betekent dat het niet
verboden is om brieven tot en met
100 gram tegen een prijs die lager
ligt dan ƒ2,40 te bezorgen als er spra-
ke is van het uitwisselen van docu-
menten tussen gebruikers onderling
die zich geabonneerd hebben op deze
uitwisselingsdienst. �
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Een computer-servicebureau had bij
OPTA een klacht ingediend over TPG.
Het bureau had namens een internet
serviceprovider een mailing rondge-
stuurd met een CD-ROM. In plaats van
het drukwerktarief had TPG hiervoor
het hogere brieftarief in rekening
gebracht. Naar aanleiding van de
klacht van het computer-servicebureau
had OPTA bepaald dat TPG niet zonder
meer een brieftarief in rekening mag
brengen voor drukwerk waaraan een
CD-ROM is toegevoegd. 
Tegen dit besluit van OPTA had TPG
bezwaar gemaakt. Tijdens de bezwaar-
schriftprocedure echter is, op 1 juni
jl., de nieuwe Postwet in werking
getreden. Als gevolg daarvan moet
OPTA nu het bezwaar van TPG aan
deze nieuwe wet toetsen.
Onder de oude Postwet viel partijen-
post onder de ‘opdracht’ (de diensten
die TPG verplicht is te leveren). Op
grond van deze opdracht was TPG ver-
plicht postzendingen als brieven,

drukwerken en pakketten te vervoe-
ren. Dergelijke diensten worden, met
uitzondering van de diensten die
exclusief zijn voorbehouden aan TPG
(het bezorgen van brieven tot 100
gram), in concurrentie met andere
postexploitanten verricht.
Uit de nieuwe Postwet en het nieuwe
Postbesluit volgt echter dat een partij-
enpostzending anders dan brieven tot
100 gram, zoals de genoemde postzen-
ding van het computer-servicebureau,
niet meer onder de opdracht valt. Deze

partijenpostzending valt nu in het
zogenoemde vrije marktdeel. OPTA
heeft dan ook moeten constateren
dat zij op grond van de nieuwe
Postwet niet langer bevoegd is de
gegeven aanwijzing in stand te hou-
den. Daarom heeft OPTA de aan TPG
gegeven aanwijzing ingetrokken.
Overigens zou, als de oude Postwet
nog van kracht was geweest, OPTA de
aan TPG gegeven aanwijzing eveneens
hebben ingetrokken. OPTA is namelijk
tot de conclusie gekomen dat TPG
destijds conform haar Algemene
Voorwaarden heeft gehandeld en daar-
mee terecht voor de postzending van
de klager het brieftarief in rekening
heeft gebracht. �
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OPTA heeft een eerder dit jaar aan de TNT Post Groep (TPG) gegeven 
aanwijzing ingetrokken. De reden is dat OPTA op grond van de nieuwe
Postwet niet langer bevoegd is deze aanwijzing, die betrekking heeft 
op partijenpost anders dan brieven, in stand te houden.



Bij het bellen via een vaste telefoon
naar een buitenlandse mobiele aan-
sluiting gaat het gesprek via een
internationale netwerkaanbieder (car-
rier) in het desbetreffende land naar
de mobiele aanbieder. Die netwerkaan-
bieder is meestal de voormalige mono-
polist in dat land. Voor de afwikkeling
van het gesprek moet de buitenlandse
netwerkaanbieder een bedrag, de
zogenoemde terminating accesstarie-
ven, aan de mobiele aanbieder beta-
len. Dit bedrag is aanzienlijk hoger
dan de kosten die worden gemaakt
voor de afwikkeling van een gesprek
naar een buitenlandse vaste telefoon-
aansluiting.Voor de afhandeling van
internationaal telefoonverkeer maken
de carriers tariefafspraken. Voorheen
berekenden de internationale carriers
aan elkaar altijd hetzelfde tarief,
ongeacht of een gesprek naar een

mobiele of een vaste telefoon in het
buitenland werd afgewikkeld. Dat
tarief (beter bekend als accounting
rate) is de afgelopen jaren aanzienlijk
gedaald door de toegenomen concur-
rentie op de markt voor internationaal
telefoonverkeer.
Omdat steeds vaker naar mobiele
telefoons wordt gebeld en de kosten
die mobiele aanbieders in rekening
brengen veel hoger zijn dan vaste
aanbieders, zijn die afspraken veran-
derd. KPN heeft nu met carriers in 
25 landen afgesproken dat zij een
toeslag aan elkaar doorberekenen als
zij een internationaal gesprek moeten
afwikkelen naar een binnenlandse
mobiele aanbieder. KPN is echter de
enige die deze kosten sinds juli 1999
vorig jaar doorberekent aan haar
abonnees in de vorm van een toeslag.
(Voor de goede orde: het gaat hier

niet om gesprekken naar een abonnee
van een Nederlandse mobiele aanbie-
der, die zich tijdelijk in het buiten-
land bevindt. Die betaalt nu al zelf de
‘meerkosten’ van het gesprek naar het
buitenland.)

ONGEWENSTE SITUATIE

OPTA heeft de afgelopen maanden
onderzocht of deze toeslag redelijk is.
Daarbij werden de toeslagen per land
vergeleken met de kosten die KPN zou
maken als het telefoonverkeer op een
alternatieve wijze zou worden afge-
handeld, namelijk op basis van inter-
connectie. Uit het onderzoek is naar
voren gekomen dat als gevolg van de
beperkte hoeveelheid telefoonverkeer
naar buitenlandse mobiele aansluitin-
gen, de afwikkeling op basis van
interconnectie vanwege allerlei bijko-
mende kosten nu nog niet rendabel is.
Daarom is het hanteren van toeslagen
per land redelijk. 
Uit het OPTA-onderzoek bleek echter
ook dat de toeslag die KPN betaalt
aan de buitenlandse carriers in de
meeste landen hoger is dan het
gemiddelde terminating accesstarief
van de mobiele aanbieders in die lan-
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OPTA vraagt ‘Brussel’ aandacht voor toeslag op gesprek naar

OPTA vraagt de Europese Commissie aandacht voor de toeslag die KPN
doorberekent in het tarief voor het bellen van een ‘vast’ toestel naar een
buitenlands mobiel netwerk. Sinds juli vorig jaar brengt KPN deze toe-
slag, die van land tot land kan verschillen, in rekening bovenop het nor-
male tarief voor internationaal bellen. Hoewel OPTA het ‘redelijk’ vindt
dat KPN deze toeslag doorberekent, vindt ze dat deze ongewenste gang
van zaken in internationaal verband moet worden aangepakt.



den. OPTA is van mening dat de toe-
slag die KPN doorberekent aan haar
abonnees gebaseerd moet zijn op de
daadwerkelijk gemaakte kosten. De
toeslag zou daarom niet hoger mogen
zijn dan het gemiddelde terminating
accesstarief van de desbetreffende
buitenlandse mobiele aanbieders.
De toeslag die de buitenlandse car-
riers aan KPN doorberekenen is dus
eigenlijk te hoog. OPTA heeft echter
geen bevoegdheden om die carriers te
dwingen een lager, op daadwerkelijk
gemaakte kosten gebaseerd tarief aan
KPN in rekening te brengen. OPTA
heeft echter moeite deze gang van
zaken te accepteren omdat de
Nederlandse consumenten in feite het
te hoge tarief van de buitenlandse
carriers betalen. Daarom vindt OPTA
het belangrijk dat deze ongewenste
situatie in internationaal verband
wordt aangepakt. OPTA zal het pro-
bleem onder de aandacht brengen van
haar buitenlandse zusterorganisaties
en de Europese Commissie. Die zijn
mogelijk wel bevoegd de buitenlandse
carriers te dwingen een lager tarief in
rekening te brengen. �
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Consumenten moeten, ook in een
telecommunicatiemarkt waarin meer-
dere aanbieders met elkaar concurre-
ren, probleemloos met elkaar kunnen
bellen. Interconnectie, de fysieke en
logische koppeling van verschillende
netwerken, is hiervoor een essentiële
vereiste. Om interconnectie tot stand
te brengen moeten goede afspraken
worden gemaakt tussen KPN en haar
concurrenten. KPN is, als partij met
aanmerkelijke macht op de markt voor
vaste telefonie, verplicht een
Referentie-Interconnectie-Aanbieding
(RIA) te publiceren. KPN biedt daar-
mee een catalogus aan van de moge-
lijkheden, voorwaarden en tarieven

voor wat zij op het gebied van inter-
connectie kan leveren.
De beoordeling van de RIA door OPTA
gebeurt op basis van de criteria die
zijn neergelegd in de Telecommuni-
catiewet, in de relevante Europese
regelgeving (zoals de Interconnectie-
richtlijn), diverse Europese documen-
ten en de daarin vervatte beginselen
van transparantie, non-discriminatie,
kostenoriëntatie en objectiviteit. De
in de RIA genoemde mogelijkheden,
voorwaarden en tarieven moeten niet-
discriminerend (dat wil zeggen: voor
alle gelijke partijen onder dezelfde
omstandigheden hetzelfde), transpa-
rant en kostengeoriënteerd zijn. OPTA

verwacht dat bekendmaking van een
volledige RIA de transparantie in de
markt zal bevorderen. Daardoor kun-
nen verschillende telecombedrijven
beter geïnformeerd onderhandelen
over de totstandkoming van (inter-
connectie-)overeenkomsten. 

BEOORDELING

Op 27 augustus 1999 heeft KPN haar
nieuwe RIA, versie 2000.1.1., bekend
gemaakt. OPTA is vervolgens begon-
nen met de beoordeling ervan.
Centraal daarbij staat of de door KPN
uitgebrachte RIA niet strijdig is met
wat daarover in de Telecommunicatie-

OPTA in concept-besluit:

Interconnectie-aanbod KPN onvoldoende
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OPTA vindt het huidige interconnectie-aanbod van KPN onvoldoende.
Niet alleen moeten er wijzigingen in het aanbod worden aangebracht
en ontbreekt een aantal diensten, ook zou KPN kwaliteits- en service-
niveaus van haar dienstverlening in het aanbod moeten opnemen. 
Dat stelt OPTA in het eind maart genomen concept-besluit over de
zogenoemde ‘Referentie-Interconnectie-Aanbieding’ (RIA) van KPN. 
De aanbieding is een soort catalogus waarin KPN haar volledige aanbod
aan interconnectiediensten omschrijft. KPN is wettelijk verplicht een
dergelijke aanbieding aan haar concurrenten te doen. OPTA heeft de
bevoegdheid de RIA te beoordelen.



wet staat. Tijdens dit beoordelings-
traject zijn KPN en andere telecom-
bedrijven een aantal malen geconsul-
teerd.
Met het eind maart uitgebrachte con-
cept-besluit geeft OPTA aan hoe zij
tegen de door KPN uitgebrachte RIA
aankijkt. Ook stelt OPTA KPN in de
gelegenheid haar aanbieding, op de
punten waar OPTA van oordeel is dat
de RIA niet voldoet aan de bovenge-
noemde criteria, voor 1 mei aan te
passen. Nadat de reactie van KPN is
ontvangen zal OPTA, naar verwach-
ting in juli, een besluit nemen over
de (aangepaste) RIA.

EISEN

In het concept-besluit heeft OPTA
gesignaleerd dat de huidige aanbie-
ding lang niet op alle punten voldoet
aan de eisen. Zo constateert OPTA dat
een aantal KPN-diensten in de huidi-
ge aanbieding moeten worden aange-
past of zelfs ontbreken. Voorbeelden
hiervan zijn collocatie voor intercon-
nectie (collocatie is het plaatsen van
apparatuur van telecombedrijven in
de centrales van KPN), interconnectie
op huurlijnen en het delen van car-
rier-systemen. Verder beveelt OPTA
onder meer aan expliciet kwaliteits-
en serviceniveaus van dienstverlening
in de RIA op te nemen en deze waar
mogelijk op te nemen in zogenoemde
Service Niveau Overeenkomsten
(SNO).

PROCEDURES

Daarnaast is OPTA van oordeel dat de
procedures die worden gevolgd bij de
prognose, bestelling en levering van
interconnectie-verbindingen de moge-
lijkheden van interconnectie niet
mogen beperken. Dat betekent naar
het oordeel van OPTA onder meer dat
rekening zou moeten worden gehou-

den met de redelijkerwijs te verwach-
ten marktgroei. OPTA heeft eerder
aangegeven dat de schaarste aan
interconnectieverbindingen moet wor-
den aangepakt door betere afspraken
tussen aanbieders (zie Connecties 10,
december 1999). In het kader van het
oplossen van schaarste is de RIA dan
ook van groot belang.
Binnen het Forum Interconnectie en
Speciale Toegang (FIST) – het over-
legplatform voor telecombedrijven
over interconnectie en bijzondere
toegang – wordt momenteel gewerkt
aan nieuwe procedures. OPTA hoopt
dat, als overeenstemming wordt
bereikt, die procedures in de aange-
paste RIA van KPN worden verwerkt.
Telecombedrijven krijgen nu de gele-
genheid om met vernieuwde
prognose–, bestel- en leveringsproce-
dures te komen. Die moeten eveneens
ter beoordeling aan OPTA worden
voorgelegd.
Voor meer informatie over de RIA,
onder andere voor het volledige con-
cept-besluit met alle bijlagen, kunt u
terecht op de website van OPTA:
www.opta.nl.�
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KPN overweegttot de aansluitlijn

OPTA heeft onlangs de deelnemers aan
de discussie over het oorspronkelijke
tariefvoorstel van KPN geïnformeerd
over de recente ontwikkelingen op het
gebied van MDF-access. Deze informa-
tie is in dit artikel op hoofdlijnen
weergegeven.
OPTA gaf, in het kader van een geschil
tussen EnerTel en KPN, al in december
1997 aan ontbundelde toegang tot de
aansluitlijn (ook wel MDF-access
genoemd) te beschouwen als een vorm
van bijzondere toegang. KPN bestreed
deze stellingname en maakte bezwaar
bij OPTA. Omdat OPTA bij haar stand-
punt bleef tekende KPN bij de recht-
bank in Rotterdam beroep aan tegen
deze beslissing op bezwaar van OPTA.
De rechter moet nog uitspraak doen in
deze zaak. KPN en OPTA verschillen dus
van inzicht over de voorwaarden waar-
aan het MDF-accessaanbod en de daar-
mee samenhangende diensten zoals

collocatie (het plaatsen van apparatuur
van andere telecomaanbieders in de
centrales van KPN) moeten voldoen.
Maart 1999 kwam OPTA met de
‘Richtsnoeren ontbundelde toegang tot
de aansluitlijn’. Ontbundelde toegang
stelt concurrenten van KPN in staat
het deel van de telefoonkabel dat
loopt van de wijkcentrale naar de tele-
foonaansluiting bij de abonnee thuis
van KPN te huren. In de richtsnoeren
is onder andere de systematiek voor de
vaststelling van het kostengeoriënteer-
de tarief voor het huren van de aan-
sluitlijn omschreven. Met behulp van
deze richtsnoeren wilde OPTA onder
meer duidelijkheid scheppen voor het
geval dat zich geschillen tussen tele-
combedrijven zouden voordoen over
ontbundelde toegang.
Eind juli vorig jaar stuurde KPN OPTA
ter informatie een tariefvoorstel toe
voor ontbundelde toegang. Dit voor-

stel betrof echter uitsluitend de 
zogeheten ADSL-transmissielijn (ATL).
KPN stelde een basistarief voor van
ƒ22,45 per maand en een zogeheten
breedbandtoeslag van ƒ10,–. OPTA
kwam, nadat het om een nadere
onderbouwing van dit tarief had
gevraagd, eind oktober tot het voor-
lopige oordeel dat het basistarief
redelijk is, maar de breedbandtoeslag
niet. Vervolgens is OPTA begonnen
met een proces om het tariefvoorstel
te beoordelen op kostenoriëntatie.
Hiervoor hebben de afgelopen maan-
den discussies met KPN en andere
telecombedrijven plaatsgevonden.

ONDUIDELIJKHEID

Halverwege februari liet OPTA de deel-
nemende partijen weten dat dit pro-
ces te weinig informatie had opgele-
verd om tot zorgvuldige besluitvor-
ming te kunnen komen. Vooral over
de breedbandtoeslag (inmiddels
omgedoopt tot netwerkintegriteits-
toeslag) was onduidelijkheid blijven
bestaan. OPTA heeft vervolgens aan-
gekondigd dat het een onafhankelijk
onderzoek laat verrichten naar de
netwerkintegriteitstoeslag. Het proces

KPN overweegt nieuw tariefvoorstel voor ontbundelde toegang
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KPN overweegt haar concurrenten een nieuw tariefvoorstel voor te 
leggen voor ontbundelde toegang tot de aansluitlijn (MDF-access). 
Dat heeft KPN eind maart aan OPTA laten weten. KPN heeft daarbij aan-
gegeven dat zij het oorspronkelijke tariefvoorstel dat alleen gold voor 
de ADSL-tranmissielijn mogelijk zal vervangen door een basistarief 
voor alle op MDF-access gebaseerde dienstverlening.



dat moet uitmonden in de beoorde-
ling van het MDF-accesstarief zou met
de duur van het onderzoek worden
verlengd. Dit onderzoek loopt nog.

AANGEPAST TARIEF

KPN heeft OPTA eind maart geïnfor-
meerd over haar overweging het
tariefaanbod in aangepaste vorm

opnieuw aan haar concurrenten voor
te leggen. KPN heeft daarbij aange-
geven dat het oorspronkelijke tarief-
voorstel dat alleen geldig was voor
ATL mogelijk zal worden vervangen
door een basistarief dat zal gelden
voor alle op MDF-access gebaseerde
dienstverlening, waaronder ADSL,
HDSL en ISDN. OPTA zal dit tarief-
voorstel toetsen aan de richtsnoeren.
Omdat de netwerkintegriteitstoeslag
apart wordt beoordeeld, kan dit lei-
den tot snelheidswinst bij het beoor-
delen van het voorstel voor het
basistarief. Daarnaast zal OPTA met
de verschillende partijen overleggen
over de rol die zij kan spelen bij de
afspraken die KPN en haar concurren-
ten willen maken over spectraalma-
nagement (de controle over het
breedbandgebruik van de kabel). 
Het uitgangspunt van OPTA over een
mogelijk uit deze afspraken voort-
vloeiende netwerkintegriteitstoeslag
blijft ongewijzigd: bij de beoordeling
van een dergelijke toeslag dienen
zowel de noodzaak als de kosten-
oriëntatie daarvan vast komen te
staan. �
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tot de aansluitlijn

Richtsnoeren voor collocatie
In de richtsnoeren voor MDF-access staat ook dat KPN een standaardaanbod
voor collocatie ter beoordeling aan OPTA moet voorleggen. Collocatie is het
plaatsen van apparatuur van andere telecomaanbieders in de centrales van
KPN. Dat is nodig als de concurrenten van KPN ontbundelde toegang tot de
aansluitlijn willen. OPTA heeft tot op heden geen aanbod van KPN voor col-
locatie ter beoordeling ontvangen. OPTA beschikt daarom niet over de nood-
zakelijke informatie om tot beoordeling van een collocatie-aanbod te komen. 
Om desondanks duidelijkheid voor de concurrenten van KPN te creëren over
de standpunten van OPTA over collocatie, zal OPTA deze zomer met een con-
sultatieprocedure beginnen die uit moet monden in ‘Richtsnoeren collocatie
bij bijzondere toegang’. Deze richtsnoeren zullen zich nadrukkelijk niet
beperken tot collocatie voor MDF-access. Zij zullen ook inzicht bieden in de
uitgangspunten van OPTA bij de beoordeling van geschillen over collocatie
voor mogelijke andere vormen van bijzondere toegang.

EENMALIGE KOSTEN

Ook voor de met MDF-access verbonden eenmalige kosten (bijvoorbeeld voor
het aanleggen van bepaalde kabels) heeft OPTA nog steeds geen voorstel
van KPN ter beoordeling ontvangen. Bij de beoordeling van mogelijke
geschillen over deze kosten zullen de uitgangspunten van OPTA dezelfde zijn
als voor de maandelijkse vergoeding voor MDF-access, namelijk non-discrimi-
natie, transparantie en kostenoriëntatie. �
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OPTA gaat akkoord met het tariefvoorstel van KPN
voor ontbundelde toegang tot de aansluitlijn. Andere
telecombedrijven kunnen voor ƒ27,50 per maand een
aansluitlijn – het gedeelte van het netwerk tussen de
wijkcentrale en de telefoonaansluiting bij de abonnee
thuis – huren van KPN. Dit door OPTA goedgekeurde
basistarief geldt voor de periode 1 juni 2000 – 1 juli
2001. Het gaat om een voorlopig tarief, dat na een
jaar definitief zal worden vastgesteld op basis van de
daadwerkelijk door KPN gemaakte kosten.

Eind juli vorig jaar stuurde KPN OPTA ter informatie een
tariefvoorstel voor ontbundelde toegang tot de aansluit-
lijn (MDF-access). Dit voorstel betrof echter uitsluitend
de zogeheten ADSL-transmissielijn (ATL). KPN stelde een
basistarief voor van ƒ22,45 per maand en een zogeheten
breedbandtoelage van ƒ10,–. OPTA kwam, nadat het om
een nadere onderbouwing van dit tarief had gevraagd,
eind oktober 1999 tot een voorlopig oordeel waarin aan-
gegeven werd dat het basistarief redelijk leek, maar 
de breedbandtoeslag vooralsnog niet. Vervolgens is OPTA
begonnen met een proces om, met behulp van marktpar-
tijen en KPN, het tariefvoorstel te beoordelen op kosten-
oriëntatie.
Gedurende dit proces werd duidelijk dat de breedband-
toelage wegens een gebrek aan informatie niet op kosten
kon worden beoordeeld. OPTA heeft KPN vervolgens laten
weten dat als KPN een dienstonafhankelijk basistarief
(dus exclusief breedbandtoelage) zou voorleggen dit de
beoordeling zou bespoedigen.

Begin mei heeft KPN OPTA een aangepast tariefvoorstel
gestuurd, waarin KPN het oorspronkelijke ATL-tariefvoorstel
heeft vervangen door een basistarief dat geldig is voor alle
op MDF-access gebaseerde diensten. De berekening van het
tarief heeft KPN uitgevoerd op basis van een aantal OPTA-
vereisten en -principes, zoals het principe van een redelijk
rendement. Van het tariefvoorstel van ƒ27,50 per aansluit-

OPTA akkoord met nieuw tariefvoorstel KPN voor ontbundelde
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lijn per maand heeft OPTA vastgesteld dat dit kostengeo-
riënteerd is, dat wil zeggen: gebaseerd op werkelijke kos-
ten inclusief een redelijke winstopslag.
Het bedrag van ƒ27,50 is hoger dan het eerder voorgestel-
de basistarief, omdat een deel van de toen voorgestelde
breedbandtoeslag (inmiddels netwerkintegriteitstoeslag
geheten) daarin is opgenomen. OPTA is daarmee akkoord

gegaan, omdat dit tariefonderdeel onafhankelijk is van de
dienst (bijvoorbeeld ADSL of HDSL) die via de aansluitlijn
wordt aangeboden. Het nu goedgekeurde tarief geldt voor
de periode 1 juni 2000 tot 1 juli 2001 en is een voorlopig
tarief. Na een jaar zal het definitieve tarief op basis van
de daadwerkelijke kosten worden vastgesteld. 

DIENSTAFHANKELIJKE TOESLAG

KPN heeft aangegeven dat, naast het basistarief, afnemers
van de op MDF-access gebaseerde ADSL-dienstverlening
tevens een dienstafhankelijke breedbandtoelage verschul-
digd zijn. KPN heeft echter aangegeven dat het op dit
moment te vroeg is om met een nieuw aanbod voor deze
breedbandtoelage te komen. De reden daarvan is dat een
werkgroep van het Forum voor Interconnectie en Speciale
Toegang (FIST) nog een standpunt moet innemen over
zaken als het maximaal aantal aansluitlijnen dat mag wor-
den gebruikt (inzetregels) en het aantal toegestane breed-
bandtechnieken oftewel spectraalmaskers. Daarom ligt er
nog geen voorstel voor deze breedbandtoelage bij OPTA ter
beoordeling.
OPTA heeft in haar besluit nog eens de noodzaak herhaald
van goede afspraken tussen KPN en andere marktpartijen
over een breedbandtoeslag en de invulling van spectraal-
management (de controle over het breedbandgebruik van
het telefoonnet). Dat is niet alleen nodig om een eventu-
ele breedbandtoelage te kunnen beoordelen, maar ook
om het aansluitnet zo optimaal mogelijk te kunnen
benutten. �

toegang tot de aansluitlijn
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Telecombedrijven die een interconnec-
tie-overeenkomst (al of niet over
huurlijnen) afsluiten, zijn op grond
van de Telecommunicatiewet verplicht
een afschrift van deze overeenkomst
te deponeren bij OPTA. Voor overeen-
komsten over bijzondere toegang
geldt deze verplichting voor KPN als
marktpartij met aanmerkelijke markt-
macht. In de wet staat verder dat
OPTA de overeenkomsten kan toetsen
op strijdigheid met de wet, bijvoor-
beeld op het punt van non-discrimina-
tie bij levering door een aanbieder die
is aangewezen als partij met aanmer-
kelijke marktmacht.

NIEUWKOMERS

De wet geeft belanghebbenden het
recht op inzage in of een afschrift van
een contract. Er is in de wet echter
niets concreet geregeld over hoe de
gedeponeerde overeenkomsten bij-

voorbeeld moeten worden bewaard,
geregistreerd of beschikbaar gesteld.
Daarom heeft OPTA nu ‘Beleidsregels
inzake depot en openbaarmaking van
interconnectie-overeenkomsten en
overeenkomsten inzake bijzondere
toegang’ opgesteld.
Omdat belanghebbende bedrijven de
overeenkomsten tussen twee andere
partijen kunnen inzien, weten zij

welke afspraken mogelijk zijn en dat
verstevigt hun onderhandelingspositie.
Er komt dus minder ongelijkheid tus-
sen onderhandelaars omdat iedereen
voortaan over dezelfde informatie kan
beschikken. Voor nieuwkomers wordt,
als gevolg van de grotere transparan-
tie, het gemakkelijker tot de markt
toe te treden. 
De beleidsregels inzake depot en
openbaarmaking zijn te vinden op de
website van OPTA (www.opta.nl).
De bestaande interconnectie-overeen-
komsten zijn bij OPTA in te zien. OPTA
garandeert dat bedrijfsvertrouwelijke
gegevens ook bedrijfsvertrouwelijk
blijven. �

OPTA heeft regels opgesteld voor het deponeren van overeenkomsten
tussen telecombedrijven over interconnectie, huurlijnen en bijzondere
toegang. Bedrijven zijn wettelijk verplicht een afschrift van zo’n over-
eenkomst aan OPTA te geven. Andere telecombedrijven kunnen op ver-
zoek deze overeenkomsten inzien. OPTA heeft nu omschreven voor wie
de deponeringsplicht en het inzagerecht geldt.

42



OPTA schrijft dit in haar eind juli
genomen besluit over de RIA van
KPN. Als partij met aanmerkelijke
macht op de markt voor vaste telefo-

nie is KPN wettelijk verplicht een RIA
te publiceren. Een RIA is feitelijk een
soort catalogus van de mogelijkhe-
den, voorwaarden en tarieven voor
wat KPN op het gebied van intercon-
nectie aan haar concurrenten kan
leveren. OPTA heeft de bevoegdheid
de RIA te beoordelen.
Eind maart gaf OPTA in de vorm van
een concept-besluit al aan hoe zij
tegen de door KPN uitgebrachte RIA
aankeek. OPTA signaleerde destijds
dat de RIA lang niet op alle punten
voldoet aan de eisen. Een aantal
KPN-diensten in de RIA moesten wor-
den aangepast, andere diensten ont-
braken zelfs. Voorbeelden hiervan zijn

collocatie voor interconnectie (collo-
catie is het plaatsen van apparatuur
door andere telecombedrijven in de
centrales van KPN), interconnectie op
huurlijnen en het delen van carrier-
systemen.
De summiere reactie die KPN op het
concept-besluit heeft gegeven heeft
ertoe geleid dat OPTA in haar besluit
constateert dat de huidige aanbieding
nog steeds niet in overeenstemming
is met de Telecommunicatiewet. KPN
schiet onder andere tekort waar het
de prognose-, bestel- en leveringspro-
cedures voor interconnectieverbindin-
gen betreft. Deze door KPN in de RIA
voorgestelde procedures zouden, stelt
OPTA, de ontwikkeling van de concur-
rentie in telecommarkt ernstige scha-
de kunnen toebrengen en schaarste
kunnen bevorderen. Volgens OPTA is
de huidige prognosemethodiek wel-
licht geschikt voor redelijk stabiele
markten, maar niet meer bruikbaar in
dynamische markten als de internet-
toegangsmarkt met allerlei nieuwe
toetreders, snelle groeiers en leveran-
ciers van nieuwe diensten. KPN moet
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KPN moet van OPTA een flink aantal wijzigingen doorvoeren in een
nieuw op te stellen interconnectie-aanbod. OPTA heeft onder meer 
kritiek op de prognose-, bestel- en leveringsprocedures voor intercon-
nectieverbindingen in KPN’s ‘Referentie Interconnectie-aanbieding’
(RIA). Die procedures zijn volgens OPTA misschien wel bruikbaar in een
stabiele situatie, maar niet in een dynamische markt met nieuwe toe-
treders en snelle groeiers. Het huidige interconnectie-aanbod van KPN
kan door het onbevredigend werken van deze procedures de concurrentie
in de telecommarkt ernstige schade toebrengen en de schaarste op
interconnectiegebied bevorderen.



van OPTA dan ook in haar nieuwe 
RIA met andere prognose-, bestel- en
leveringsprocedures komen. De nieu-
we procedures moeten voldoen aan
onder meer de volgende punten:
� KPN moet in de RIA expliciete

minimum kwaliteits- en service-
niveau’s voor de exploitatie en de
levering van de interconnectiedien-
sten opnemen, alsmede aangeeft op
welke wijze KPN deze minimum
kwaliteitsniveaus garandeert en
erover rapporteert en welke sanc-
ties gelden bij het niet nakomen
van de gestelde serviceniveaus. De
door KPN vastgestelde kwaliteits-
niveaus mogen in principe niet
lager zijn dan de niveaus die KPN
voor zichzelf of voor haar eigen
dochterondernemingen hanteert.

� KPN moet de prognose-, bestel- 
en leveringsprocedures in de RIA
zodanig aanpassen dat een bepaald
minimum kwaliteitsniveau voor de
exploitatie en levering van de dien-
sten wordt gegarandeerd, dat kan
worden voldaan aan bestelde inter-
connectiecapaciteit, dat redelijke
levertijden van toepassing zijn, dat

flexibiliteit in de procedure wordt
geïntroduceerd door een (alterna-
tieve) procedure aan te bieden,
waarbij inzichtelijk is wat het 
verband is tussen de lengte van
prognose- en bestelperioden en de
mogelijkheden en eventuele onmo-
gelijkheden om tussentijds prog-
noses aan te passen aan de ver-
wachte vraag (toegestane band-
breedte).

� KPN moet in de RIA ter nakoming
van haar leverplicht de mogelijkhe-
den en eventuele onmogelijkheden
voor het aanhouden van een mini-
mumvoorraad en het – eventueel
via een spoedprocedure – toewijzen
van capaciteit daaruit opnemen.
Daarbij moeten in elk geval de
informatieverstrekking aan aanbie-
ders over de omvang van de mini-
mumvoorraad en de criteria voor
toewijzing zijn opgenomen.

� KPN moet in de RIA de mogelijk-
heid opnemen voor een wederzijd-
se resultaatverplichting voor leve-
ring en afname van interconnectie-
capaciteit. KPN moet tevens de

mogelijkheden en eventuele onmo-
gelijkheden van verhandelbaarheid
van interconnectiecapaciteit door
aanbieders onderling in de RIA
aangeven. 

NIEUWE RIA
KPN moet alle volgens OPTA nood-
zakelijk geachte wijzigingen doorvoe-
ren in haar nieuw op te stellen RIA
en bekendmaken aan OPTA en de
andere telecombedrijven. Deze RIA
moest uiterlijk op 1 september jl. (na
het ter perse gaan van dit blad) bij 
OPTA binnen zijn. Vervolgens zal 
OPTA deze nieuwe RIA beoordelen. 
Als KPN geen of onvoldoende gevolg
geeft aan de door OPTA opgedragen
aanpassingen en daarmee naar het
oordeel van OPTA onderdelen in de
RIA handhaaft die in strijd zijn met
de Telecommunicatiewet, 
zal OPTA zo nodig gebruikmaken van
het aan haar ter beschikking staande
wettelijk instrumentarium. Dat kun-
nen bijvoorbeeld boetes en/of last
onder dwangsommen zijn.
Het volledige besluit over de RIA is
te vinden op de website van OPTA:
www.opta.nl. �
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Dat liet OPTA weten tijdens een toe-
lichting die zij vorige maand gaf aan
telecombedrijven over het voorgeno-
men beleid voor de regulering van
KPN’s interconnectietarieven. De toe-
lichting is gegeven aan de hand van
het zogenoemde reguleringsconcept,
waarin het beleidsvoornemen door
OPTA in grote lijnen is verwoord. 
Hans Bakker, secretaris van het OPTA-
college, ging in zijn inleiding in op 
de achtergrond van het regulerings-
concept. Hierbij wees hij op de eind
vorig jaar door OPTA uitgevoerde her-
overweging van de tot dan toe voor

de beoordeling van KPN’s interconnec-
tietarieven gehanteerde EDC-systema-
tiek en op de voorgenomen overgang
op een ander systeem. Dit nieuwe 
systeem gaat uit van de ‘bottom up
forward looking long run average
incremental costs’ (‘BU-LRIC’). In deze
context vormt het reguleringsconcept
de door OPTA voorgenomen ‘blauw-
druk’ voor de nadere invulling van
deze overgang.
Remko Bos, plaatsvervangend hoofd
van de afdeling Interconnectie en
Bijzondere Toegang, lichtte het regu-
leringsconcept toe. Hierbij ging hij

allereerst in op het voor het lopende
jaar (1 juli 2000 tot 1 juli 2001) gel-
dende overgangsregime dat noodzake-
lijk is omdat gedurende die periode
tijdelijk geen sprake is van een door
OPTA goedgekeurd kostentoereke-
ningssysteem. Uitgangspunt bij de
vaststelling van de overgangstarieven
is dat die moeten voldoen aan de
jaarlijks door de Europese Commissie
vastgestelde ‘best current practice’, de
bandbreedte waarbinnen de intercon-
nectietarieven zouden moeten blijven.
OPTA is van plan op korte termijn een
besluit te nemen over deze overgangs-
tarieven.
In de tweede plaats is aangegeven dat
OPTA in het reguleringsconcept belang
hecht aan de introductie van een
onderscheid in de tariefregulering tus-
sen originating access-tarieven (bij-
voorbeeld voor carrier select-diensten)
en terminating access-tarieven. Een
dergelijk onderscheid stelt ook de
Europese Commissie voor in het kader
van de herziening van de ONP-regels
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OPTA stelt voor bij de beoordeling van de interconnectietarieven van 
KPN in de toekomst onderscheid te maken tussen telefoonverkeer dat
een alternatieve telecomaanbieder ‘ophaalt’ bij KPN (originating access)
en telefoonverkeer dat KPN aflevert bij de abonnee van een concurrent
(terminating access). In laatstgenoemd geval wil OPTA vanaf 1 juli 2001
het zogeheten LRIC-model, het nieuwe systeem voor de berekening van
interconnectietarieven, gaan toepassen. Voor de originating access-tarie-
ven zou het huidige EDC-model gehandhaafd blijven. Verder zal OPTA op
korte termijn een besluit nemen over de nu geldende overgangstarieven
voor interconnectie. 



en is verder in lijn met marktontwik-
kelingen. Voor originatingdiensten
ontstaan immers langzamerhand alter-
natieven – en daarmee mogelijkheden
voor concurrentie – waardoor op dit
vlak een minder stringente tariefregu-
lering noodzakelijk zou kunnen zijn.
Eén en ander zou concreet bete-
kenen dat OPTA voor de termi-
nating access-tarieven na 1
juli 2001 over wil gaan op
toepassing van een onder
regie van OPTA te ontwik-
kelen BU-LRIC-model. Voor
de originating access-tarie-
ven zou dan het EDC-model
gehandhaafd blijven. Over de
reden van dit onderscheid zal
in het nog te verschijnen con-
sultatiedocument (zie verderop in
dit artikel) dieper worden ingegaan. 

UITKOPPELING INTERNET

Tevens is aangegeven dat OPTA binnen
de originating access-tarieven wat
betreft de tariefregulering een zeker
verschil tussen spraakverkeer en inter-
netinbelvekeer wenselijk acht. Dit
omdat OPTA de tariefstelling voor de
06760-dienst van wezenlijk belang

acht voor de mate waarin de uitkop-
peling van internetverkeer via 06760-
nummers een succes zal worden en zal

kunnen bijdragen aan de opheffing
van schaarste op KPN’s netwerk. 
Tijdens de presentatie is verder aange-
geven dat belanghebbenden over het
reguleringsconcept, voor zover dat de
reguleringssystematiek voor de perio-
de na 1 juli 2001 betreft, nog uitge-

breid zullen worden geconsulteerd aan
de hand van een consultatiedocu-
ment. De aanvang van deze marktbre-
de consultatie is voorzien voor eind
november. Tevens is benadrukt dat
OPTA de uitvoering van een squeeze-

toets als een bestuurlijke randvoor-
waarde beschouwt bij elke door

OPTA uit te voeren tariefregu-
lering. In dat verband is de
aanwezigen tijdens de bij-
eenkomst gewezen op de
consultatie over prijs-
squeeze.
Na de bijeenkomst op 18
oktober heeft OPTA markt-

partijen onder andere via
de Staatscourant uitgeno-

digd deel te nemen aan de
klankbordgroep. OPTA zal deze

klankbordgroep betrekken bij het
ontwikkelingstraject van het voor
terminating access-tarieven te han-
teren bottom up-model. Het regule-
ringsconcept, zoals dat tijdens de
bijeenkomst op 18 oktober is toege-
licht, is te vinden op de website van
OPTA (www.opta.nl), onder
‘Interconnectie’, ‘Achtergrond-
informatie’. �
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OPTA beheert in Nederland de voor-
raad (telefoon)nummers. Dit betekent
onder meer dat OPTA (telefoon)num-
mers op aanvraag toekent of reser-
veert. Telecombedrijven of particulie-
ren kunnen bij hun aanvraag om toe-
kenning of reservering van nummers
aangeven naar welke nummers hun
voorkeur uitgaat. In de praktijk komt
het soms voor dat OPTA vrijwel gelijk-
tijdig een aantal aanvragen binnen-
krijgt met dezelfde voorkeuren. Tot nu
toe hanteert OPTA in zo’n geval het
uitgangspunt ‘wie het eerst komt het
eerst maalt’. Anders gezegd: wie het
eerst zijn aanvraag heeft ingediend,
komt in principe het eerst in aanmer-
king voor behandeling van de aan-
vraag en mogelijke toekenning of
reservering van de gevraagde nummers.
In de Telecommunicatiewet staat dat
OPTA in dergelijke gevallen kan kiezen
voor het verloten of veilen van num-

mers om te bepalen welke aanvrager
zijn voorkeur gehonoreerd ziet. Het
ministerie van Verkeer en Waterstaat
moet dan, volgens dezelfde wet, wel
eerst nadere regels voor het loten 
of veilen van nummers opstellen 
vóórdat OPTA hiertoe kan overgaan.

Dat is tot op heden nog niet gebeurd.
Om inzicht te krijgen in de wenselijk-
heid en toepasbaarheid van een
loting- of veilingsysteem voor num-
mers laat OPTA door een extern
bureau een onderzoek uitvoeren.
Daarbij zal onder meer worden beke-
ken wat de voor- en nadelen zijn van
zo’n systeem zijn, welke eisen aan
een toekenning via zo’n procedure
worden gesteld, hoe de ervaringen
hiermee zijn in het buitenland en hoe
een loting of veiling praktisch moet
worden ingekleed. �
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OPTA laat onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is (telefoon)num-
mers te veilen of te verloten. Dat kan nodig zijn als er gelijktijdig aan-
vragen binnenkomen voor dezelfde nummers of als er met de uitgifte
van een bepaald nummer grote tegengestelde belangen gemoeid zijn.
Voordat OPTA kan overgaan tot veiling of verloting moet het ministerie
van Verkeer en Waterstaat hiervoor wel eerst regels opstellen.



OPTA wil mobiele num

Door het sterk groeiende Internet-
verkeer uit te koppelen kan het tele-
foonnet van KPN worden ontlast. Voor
het inbellen naar Internetaanbieders
(ISP’s) is het niet verplicht 06760-
nummers te gebruiken. De huidige
vormen van inbellen naar ISP’s met
gebruik van geografische nummers of
informatienummers zullen mogelijk
blijven. Het nu beschikbaar komen
van de 06760-nummers voor toegang
tot Internet staat los van de beant-
woording van de vraag of uitkoppeling
van Internetverkeer leidt tot versto-
ring van de concurrentieverhoudingen
op de markt voor Internettoegang.
OPTA vindt dat deze verstoring niet
mag optreden. Deze kwestie was één
van de centrale vragen tijdens de dis-
cussiebijeenkomst over Internettoe-
gang op 14 december 1999. OPTA
vindt het belangrijk dat met KPN con-
currerende telecombedrijven zelf kun-

nen bepalen op welk punt zij op het
speciale net voor Internetverkeer 
willen aansluiten. Het aanvraagformu-
lier voor nummers voor toegang tot
Internet is op de website van OPTA
beschikbaar (www.opta.nl). �
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OPTA onderzoekt de mogelijkheid
om mobiele nummers in kleinere
aantallen uit te geven aan de
mobiele telecomaanbieders. Reden
daarvoor is de sterke groei van het
aantal mobiele bellers in Neder-
land. Zeven miljoen mensen heb-
ben momenteel een mobiele tele-
foon, maar er zijn niet minder 
dan negen-tien miljoen mobiele
nummers in omloop. Dit noopt
OPTA tot een verscherping van de
controle op het beheer van de
nummers.

Sinds de toetreding, vorig jaar, van
drie nieuwe aanbieders op de markt
voor mobiele telefonie gaat de groei
harder dan ooit. Uit berichtgeving in
de media valt op te maken dat
momenteel meer dan zeven miljoen
Nederlanders een mobiele telefoon
bezitten. Zoals bekend beginnen alle
nummers voor mobiele diensten
(zoals telefonie) met 06. De uitgifte
van mobiele nummers is destijds
begonnen met de nummers in de 065-
reeks. Begin 1998 moest al een ande-
re reeks beschikbaar worden gesteld
om de groei op te vangen. Dit werd

Nummers die beginnen met de ‘prefix’ 06760 zijn sinds begin dit jaar
beschikbaar voor toegang tot Internet. Dat is mogelijk als gevolg van 
de wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten. Het
Internetverkeer kan daardoor worden losgekoppeld van het overige 
telefoonverkeer op het vaste net van KPN.
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de reeks nummers die met 062 begin-
nen. Door de enorme toename van
het aantal klanten van mobiele tele-
fonie waren medio 1999 alle toenma-
lig beschikbare nummers op en is de
reeks 061-nummers beschikbaar geko-
men voor mobiele telefonie. Intussen
is ook deze reeks al weer voor de
helft uitgegeven.
Het aantal nummers voor mobiele
diensten dat momenteel in omloop is
bedraagt negentien miljoen. Dit aan-
tal is voor een deel te verklaren uit 
de manier waarop sommige aanbieders
van mobiele telefonie de zogenoemde
voice mail-dienst toegankelijk maken.
Zeker drie miljoen van de zeven mil-
joen gebruikers heeft, om van deze
dienst gebruik te kunnen maken, 
een tweede mobiele nummer gekregen
van zijn of haar aanbieder. Momenteel
bekijkt OPTA of er manieren zijn om
het gebruik van de voice mail-dienst
te standaardiseren en zo het beslag
van deze dienst op de mobiele num-
mers beperken.

CHURN EN PRE PAID

Een andere verklaring voor het aantal
nummers dat in gebruik is, is de aard

van distributie van mobiele telefonie.
Er liggen immers bij zeer veel verkoop-
punten grote hoeveelheden toestellen,
waarbij ook nummers in voorraad
moeten zijn. Bij de zogeheten pre
paid-producten wordt een nummer
zelfs van tevoren al aan een toestel
gekoppeld.
Ook de zogeheten ‘churn’, ofwel 
het veranderen van aanbieder èn van
nummer, veroorzaakt een voorraad
ongebruikte nummers. Een gebruikt
nummer kan namelijk pas na een half
jaar opnieuw worden uitgegeven.
Deze afkoelingsperiode moet voorko-
men dat de nieuwe ‘eigenaar’ van het
nummer telefoontjes krijgt voor de
vorige gebruiker. Als nummerportabili-
teit (het meenemen van het telefoon-
nummer naar een andere aanbieder)
echter goed functioneert, is dit een
oorzaak die steeds minder invloed zal
hebben.
Pre-paid bellen draagt extra bij aan
de voorraad (ogenschijnlijk) onge-
bruikte nummers. Tot een jaar na 
het laatste gebruik van een pre-paid 
toestel blijft de klant namelijk bereik-
baar. Daarna volgt de afkoelingsperio-
de van een half jaar. De nummers die
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aan deze toestellen zijn gekoppeld
zijn dus minimaal anderhalf jaar
niet bruikbaar.
Aanbieders van mobiele telefonie
hebben de plicht om de nummers die
aan hen zijn toegekend zorgvuldig te
beheren. In het kader van toezicht
op mobiele nummers zal OPTA dit
jaar dan ook informatie bij de aan-
bieders inwinnen om een oordeel te
kunnen vormen over de zorgvuldig-
heid van dit beheer. Op grond van
een verscherping van de controle op
het beheer van nummers verwacht
OPTA dat dit jaar minder mobiele
nummers noodzakelijk zijn dan voor-
gaande jaren. Tot op heden zijn
mobiele nummers uitgegeven in blok-
ken van een miljoen. OPTA onder-
zoekt momenteel de mogelijkheden
om nummers in kleinere aantallen uit
te geven en zo blokken van een mil-
joen nummers te kunnen verdelen
over verschillende aanbieders.
Als u over de voorgenomen of lopen-
de onderzoeken en de uitgifte van
mobiele nummers meer informatie
wenst, kunt u contact opnemen met
ir. M. Klijn, telefoon (070) 315 92 42,
e-mail m.klijn@opta.nl. �

Dit heeft OPTA vastgesteld naar aanlei-
ding van vragen van een gemeente, die
voor de nevenvestiging van een bedrijf
op haar grondgebied een telecommuni-
catiekabel wilde aanleggen. Deze kabel
sluit de nevenvestiging aan op de
hoofdvestiging van het bedrijf in een
andere gemeente. Het beheer over deze
kabel wordt na de aanleg overgedragen
aan het bedrijf, maar de gemeente blijft
eigenaar van de kabel. De gemeente
vroeg aan OPTA of zij zich nu, zoals de
Telecommunicatiewet verlangt, bij OPTA
zou moeten laten registreren als aanbie-
der van een telecommunicatienetwerk.
Desgevraagd liet de gemeente weten dat
zij niet van plan is de kabel voor open-
baar gebruik aan te bieden. OPTA stelde
vast dat de kabel niet zal worden
gebruikt als onderdeel van een openbaar
telecommunicatienetwerk. De Telecom-
municatiewet is daarom niet van toe-
passing op deze kabel. Dit betekent dat

noch de gemeente, noch het bedrijf zich
bij OPTA hoeft te laten registreren als
aanbieder van een openbaar telecommu-
nicatienetwerk. Maar de gemeente kan
dan ook geen aanspraak maken op de in
de wet genoemde graafrechten (het
recht om te graven met het oog op de
aanleg van kabels). Met als gevolg dat
de gemeente met de beheerders of eige-
naren van de grond waarin de kabel
moet komen te liggen overeenstemming
moet zien te bereiken om te mogen gra-
ven. Zou de gemeente wèl graafrechten
hebben gehad, dan zouden die beheer-
ders of eigenaren de kabelaanleg heb-
ben moeten toestaan. In de Telecom-
municatiewet wordt dit de gedoogplicht
genoemd. Het feit dat de gemeente een
bij OPTA geregistreerde aanbieder van
een openbaar telecommunicatienetwerk,
bijvoorbeeld KPN Telecom of Telfort,
verzoekt de kabel voor de gemeente aan
te leggen, doet hier niets aan af. �

Zo lang een telefoon- of tv-kabel niet wordt gebruikt als onderdeel van een
openbaar telecommunicatienetwerk, hoeft de eigenaar van die kabel zich
niet te laten registreren bij OPTA als aanbieder van zo’n netwerk. Diezelfde
eigenaar – bijvoorbeeld een gemeente of een bedrijf – kan dan echter ook
geen aanspraak maken op de zogenoemde graafrechten, ook niet als hij dit
karwei uitbesteedt aan een bedrijf dat wèl bij OPTA is geregistreerd.
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Gebruik geografische nummers zonder netnummer mag niet altijd

N u m m e r s  e n  R e g i s t r a t i e s

OPTA deed onderzoek onder houders van
geografische nummers. Het onderzoek
spitste zich toe op de dienstverlening,
waarbij met geografische nummers (met
weglating van het netnummer) tegen
lokaal tarief bijvoorbeeld call-centers
kunnen worden gebeld of kan worden
ingebeld op internet. De beller draait of
toetst een abonneenummer en bereikt
daarmee een bestemming buiten het
netnummergebied waarvoor het geogra-
fische nummer is toegekend. Iemand uit
Groningen kiest bv. een nummer buiten
Groningen met weglating van het net-
nummer en bereikt daarmee iemand of
een bestemming in Amsterdam. Volgens
OPTA is een dergelijk gebruik van
geografische nummers in strijd met de
Telecommunicatiewet. Geografische
nummers zijn bedoeld om geografische
bestemmingen te bereiken; het netnum-
mer geeft aan welk geografisch gebied

(netnummergebied) is bedoeld (020
voor Amsterdam, 070 voor Den Haag,
0411 voor Boxtel enzovoort).
Geografische nummers met weglating
van een netnummer zijn bedoeld voor
lokaal verkeer binnen het netnummer-
gebied. Geografische nummers met weg-
lating van een netnummer mogen dus
niet worden gebruikt om een bestem-
ming te bereiken buiten het netnum-
mergebied waar vandaan wordt gebeld.
OPTA maakt hierbij echter een uitzon-
dering voor het gebruik van geografi-
sche nummers voor het inbellen naar
een internetaanbieder. Voor het inbel-
len op internet blijft het gebruik van
geografische nummers, waarbij de
bestemming van het ‘gesprek’ ligt bui-
ten het netnummergebied van waaruit
wordt gebeld, toegestaan omdat dit
overeenkomt met de bedoeling van de
wetgever. Hierdoor is het mogelijk om

toegang tot internet tegen lokaal tarief
aan te bieden. Voor alle andere diensten
zijn andere nummers in het nummerplan
(waarin is beschreven welke nummers
waarvoor zijn bedoeld) beschikbaar.

MINISTERIE

Gebleken is echter dat de behoefte
bestaat om die andere diensten – bijvoor-
beeld het bellen naar een callcenter –
aan te bieden met landelijk dezelfde geo-
grafische nummers tegen lokaal tarief en
zonder dat het netnummer hoeft te wor-
den ingetoetst. OPTA heeft daarom het
ministerie van Verkeer en Waterstaat,
dat de nummerplannen opstelt, gevraagd
een oordeel te geven over de noodzaak
het nummerplan aan te passen, zodat in
deze behoefte kan worden voorzien. Tot
het moment dat het ministerie hierover
uitspraak doet is het niet toegestaan om
nieuwe klanten een dergelijke vorm van
dienstverlening te bieden. Werving en
publiciteit hiervoor mag niet meer
plaatsvinden. Tegen bestaand gebruik
van geografische nummers zonder
gebruik van het netnummer met een
ander doel dan toegang tot internet zal
OPTA echter niet optreden tot het minis-
terie hier uitspraak over heeft gedaan. �
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Geografische (‘gewone’) telefoonnummers worden soms gebruikt om
bestemmingen te bereiken buiten het netnummergebied waarvoor die 
nummers zijn toegekend. Dat gebeurt bijvoorbeeld om een callcenter 
buiten het eigen netnummergebied tegen lokaal tarief te bellen. Dit 
blijkt uit een onderzoek van OPTA. Hoewel een dergelijk gebruik van
geografische nummers voorziet in een bepaalde behoefte, mag dit niet
omdat voor dat doel andere nummers beschikbaar zijn.



Nederland telt op dit moment bijna
acht miljoen mobiele bellers. Toch
zijn er al meer dan 26 miljoen
mobiele nummers uitgegeven. Dit
verschil is voor een deel te verkla-
ren uit de manier waarop sommige
aanbieders van mobiele telefonie
hun voice-maildienst toegankelijk
maken. Om van deze dienst gebruik
te kunnen maken hebben veel
mobiele bellers een tweede mobiele
nummer gekregen van hun aan-
bieder. Gezien de huidige snelheid
waarmee mobiele nummers worden
aangevraagd is er een reële kans dat
deze nummers op zullen raken. Dat
zou een omnummering noodzakelijk
maken, iets waar grote (maatschap-
pelijke) kosten mee zijn gemoeid.
Een dergelijke ontwikkeling kan nog
worden versneld vanwege de extra
behoefte aan mobiele nummers als
gevolg van de ontwikkeling van
zowel nieuwe technologieën (bij-
voorbeeld UMTS) als het toetreden

van nieuwe aanbieders op de tele-
commarkt.

DOELMATIGHEID

Het onderzoek naar het efficiënte
gebruik van mobiele nummers
bestaat uit een aantal fasen. Om te
beginnen zal in een aantal gesprek-
ken met mobiele-telecomaanbieders,
service providers, verkopende partij-
en en regelgevers in andere landen
worden gekeken welke factoren de
behoefte aan mobiele nummers
beïnvloeden. In de tweede fase van
het project zal, gebruikmakend van
de in de eerste fase opgedane ken-
nis, OPTA kijken of er mogelijkheden
zijn de doelmatigheid van het num-
mergebruik te verbeteren. De ideeën
die hieruit volgen zal OPTA door
middel van een consultatie toetsen
in de markt. De derde fase van het
project zal bestaan uit de uitvoering
van de ideeën die uit de consultatie
zijn gekomen.

In het onderzoek zal in elk geval
het gebruik van extra mobiele num-
mers voor voice mail aan de orde zal
komen. Zonder direct een oplossing
aan te kunnen geven is duidelijk dat
hier mogelijk een aanzienlijke winst
is te halen in de doelmatigheid van
het gebruik van mobiele nummers.
De complexiteit van de betrokken
systemen bij de aanbieders vergt
echter nauw overleg met diezelfde
aanbieders. Ook het Directoraat-
Generaal Telecommunicatie en Post
van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat speelt hierin een rol van-
wege de eventuele noodzaak het
Nummerplan telefoon- en ISDN-
diensten te wijzigen.

CONSULTATIE

De eerste fase van het onderzoek is
inmiddels begonnen. De consultatie
is begin 2001 te verwachten. Aan
de voortgang van het project zal in
dit blad regelmatig aandacht worden
besteed. Voor nadere informatie
over het onderzoek kunt u contact
opnemen met ir. M. Klijn, telefoon
(070) 315 92 42, e-mail:
M.Klijn@opta.nl. �
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OPTA is onlangs begonnen met een onderzoek naar een efficiënt
gebruik van mobiele telefoonnummers. Aanleiding voor het onderzoek
is de constatering dat het aantal toegekende mobiele nummers niet in
lijn lijkt te zijn met het aantal gebruikers van mobiele telefonie.



Ui t  OPTA Connec t i e s 2000/8

O P T A C o l l e c t i e 2 0 0 0

N u m m e r s  e n  R e g i s t r a t i e s

Naast viercijferige carrierselectienummers zijn er
sinds 1 september jl. ook vijfcijferige carrierselectie-
nummers beschikbaar. Deze vijfcijferige nummers
beginnen altijd met de cijfercombinatie 10. Reden
voor deze uitbreiding is het dreigend tekort aan 
viercijferige carrierselectienummers.

Van de huidige honderd viercijferige carrierselectienummers
(die altijd beginnen met 16) is nog maar een beperkt aan-
tal beschikbaar. Daarom is het Nummerplan telefonie- en
ISDN-diensten onlangs gewijzigd om naast de 16xy-reeks
ook de reeks 10xyz open te stellen. Dit betekent dat er nu
ook vijfcijferige carrierselectienummers voor uitgifte
beschikbaar zijn. OPTA kiest er voor het kleine aantal 
resterende viercijferige carrierselectienummers beschikbaar
te houden voor aanbieders van carrierselectie die zich met
name richten op consumenten die vaak handmatig het 
carrierselectiebedrijf van hun keuze kiezen. Als er sprake is
van een automatische keuze van het carrierselectienummer
(zoals bij carrierpreselectie, bij een vaste instelling van
een bedrijfstelefooncentrale of via een ‘dialer’ of modem) 
is de lengte van het carrierselectienummer minder van
belang. Aanbieders van carrierselectie die zich met name
op die automatische keuze richten komen in aanmerking
voor een vijfcijferig carrierselectienummer.
Verder vervalt de mogelijkheid viercijferige carrierselectie-
nummers te reserveren. Daardoor zijn de nog resterende
nummers uit deze reeks beschikbaar voor aanbieders die 
op korte termijn deze nummers daadwerkelijk willen gaan
gebruiken. �

Nu ook vijfcijferige carrierselectienummers
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KPN zal op korte termijn een dienst
aanbieden waarbij Internet-inbelver-
keer wordt omgeleid via een apart
net. Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat heeft voor deze dienst 
speciale telefoonnummers – begin-
nend met 06760 – aangewezen. 
Deze nummers kunnen telecom-
bedrijven bij OPTA aanvragen. 
Zowel Internetproviders die direct zijn
aangesloten op het net van KPN als
providers die via een concurrerend
telecombedrijf met hun klanten com-
municeren, kunnen gebruik maken 
van de uitkoppeldienst. Wanneer een
Internetgebruiker via zijn modem
inbelt zal hij in de regel altijd eerst
gebruik maken van het KPN-net. Een
buurtcentrale of een regionale centra-
le zal het Internetgesprek vervolgens
aan het 06760-nummer herkennen en
omleiden via een aparte route.

OPTA stelt in de beleidslijn dat een
telecombedrijf zelf moeten kunnen
kiezen op welk punt in het KPN net 
– de buurtcentrale of de regionale
centrale – het een Internetgesprek 
wil overnemen om het vervolgens te
verbinden met een bij dit telecombe-
drijf aangesloten Internetaanbieder.
Bedrijven die nog geen volledig net-
werk in heel Nederland hebben moe-
ten bovendien gebruik kunnen blijven
maken van zogenoemde sleepdiensten
van KPN. Dat wil zeggen dat ze een
gesprek bij een andere regionale cen-
trale overnemen dan de centrale in de
regio van het gebelde nummer.

ORIGINATING ACCESS

OPTA zegt verder in de beleidslijn dat
het redelijk is dat KPN op verzoek van
een telecombedrijf een uitkoppel-
dienst aanbiedt die alleen bestaat uit

zogeheten originating access. Dat wil
zeggen dat een concurrerend telecom-
bedrijf een contract sluit met KPN
voor het gebruik van de verbinding
tussen de inbellende abonnee en het
punt van uitkoppeling. De abonnee
krijgt dan een rekening van het tele-
combedrijf, net als bij carrierselectie.
Ook deze originating-dienst moet KPN
op buurt- en regionaal niveau aanbie-
den en tegen kostengeoriënteerde
tarieven.

NIET ALLEEN PAKKETGESCHAKELD

In de beleidslijn staat verder dat als
KPN een uitkoppeldienst aanbiedt
waarbij het inbelverkeer wordt omge-
zet naar een pakketgeschakelde vorm
(het zogenoemde IP-protocol), het
redelijk is dat ook op de andere wijze
(circuitgeschakelde vorm) een uit-
koppeldienst wordt aangeboden.

O P T A C o l l e c t i e 2 0 0 054
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OPTA komt met tijdelijke beleidslijn Internetuitkoppeldiensten

Introductie van Internetuitkoppeldiensten mag de verdere ontwikkeling van concurrentie op de telecommarkt
niet belemmeren of bestaande marktwerking te niet doen. Dat stelt het OPTA-college in een tijdelijke beleids-
lijn. OPTA heeft in een brief aan betrokken marktpartijen een uiteenzetting gegeven van haar standpunt. OPTA
staat op zich positief tegenover het uitkoppelen van Internettelefoonverkeer omdat het enige verlichting van
de schaarste op het KPN-telefoonnet kan geven. Het is echter niet de oplossing voor alle schaarsteproblemen.
De beleidslijn van OPTA is mede tot stand gekomen naar aanleiding van de mondelinge en schriftelijke reac-
ties van marktpartijen op de discussienota Internetuitkoppeling.



OPTA wil hiermee voorkomen dat
gedwongen koppelverkoop plaats-
vindt tussen ‘kale’ uitkoppeldienst 
en aanvullende dienstverlening voor
omzetting van circuit- naar pakket-
schakeling.

SAMENWERKING MET DE NMA

OPTA is onder meer ingesteld om
marktwerking op de telecommunica-
tie- en postmarkt te bevorderen. Op
grond van de Telecommunicatiewet
kan OPTA toezicht houden en waar
nodig maatregelen nemen of geschil-
len beslechten. De Telecommunicatie-
wet is ontstaan vanuit de vaste
spraaktelefonie en circuitgeschakelde
diensten. Dat betekent dat de
bevoegdheden van OPTA niet zonder
meer toepasbaar zijn op Internet-
verkeer als dit niet meer via het
gewone telefoonnet loopt. Toch kun-
nen er vanuit dit deel van het net
effecten ontstaan die marktverstorend
werken. In dat geval zou op grond
van de Mededingingswet beoordeeld
kunnen worden of sprake is van mis-
bruik van economische marktpositie.
OPTA en de NMa hebben daarom
besloten een gezamenlijke werkgroep

in te stellen die in beeld zal brengen
hoe het college van OPTA en de direc-
teur-generaal NMa hun respectievelijke
bevoegdheden zullen inzetten om de
beoogde marktwerking te behouden
en de ontwikkeling te bevorderen. 

TARIEFDIFFERENTIATIE

KPN wil ook gelijk met internetuitkop-
peling tariefdifferentiatie doorvoeren.
Bij tariefdifferentiatie worden de kos-
ten van telecombedrijven die gesprek-
ken uit het KPN-net verder afwikkelen
aan de KPN-abonnees doorberekend.
Bellen met een abonnee van een duur
telecombedrijf levert daardoor hogere
gesprekskosten op dan bellen met een
abonnee van een goedkopere telecom-
aanbieder. 
KPN heeft wettelijk de vrijheid om
tariefdifferentiatie in te voeren, maar
het college van OPTA vraagt zich af of
het tempo waarin dit wordt gedaan
niet zal leiden tot ongunstige gevol-
gen voor nieuwe markttoetreders. KPN
zou er, aldus het college, beter aan
doen eerst de voorwaarden voor uit-
koppeldiensten bekend te maken om
daarna pas tariefdifferentiatie in te
voeren. �
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Volgens OPTA moet KPN eerst komen
met een beschrijving voor een zoge-
noemd originating-model (zie kader
pagina 60) om internet uit te koppe-
len. Daarna moeten de betrokkenen
vaststellen wat een redelijke over-
gangsperiode is om andere aanbieders
en internetaanbieders over te laten
stappen naar 06760-nummers. Hierbij
zal ook rekening moeten worden
gehouden met de inspanningen van
internetaanbieders, die ervoor moeten
zorgen dat hun klanten kunnen inbel-
len op een 06760-nummer. Pas daarna
komt eventueel tariefdifferentiatie
voor spraakverkeer aan de orde.
Aannemelijk is dat de telecombedrij-
ven dan wel tot afspraken komen met
KPN over de terminating-tarieven als
het alleen nog maar over spraaktelefo-
nie gaat. OPTA kan echter de volgorde

van deze acties – eerst internet uit-
koppelen of eerst tariefdifferentiatie
invoeren – niet afdwingen. De betrok-
ken partijen moeten daarin zelf het
voortouw nemen.

VOORNEMEN

KPN maakte op 18 februari haar voor-
nemen aan OPTA en aan marktpartijen
bekend om per 1 april 2000 de eind-
gebruikerstarieven voor gesprekken
naar het telefoonnet van een concur-
rent te differentiëren. Het gaat om
telefoonverkeer dat begint in het
vaste net van KPN en eindigt in het
vaste net van een andere telecomaan-
bieder (off-netverkeer). Om de opvat-
tingen van de betrokken bedrijven te
vernemen hield OPTA op 15 maart jl.
een ronde-tafelbijeenkomst. Hierbij
zijn onder meer de relatie tussen

tariefdifferentiatie en internet-uitkop-
peling en KPN’s benadering van tarief-
differentiatie aan de orde gekomen.
Met het voorstel voor gedifferentieer-
de eindgebruikerstarieven voor het
bellen naar het vaste net van een
concurrent wil KPN andere aanbieders
ertoe bewegen de tarieven, die zij
vragen voor het afwikkelen van ver-

Bijeenkomst over tariefdifferentiatie en internetuitkoppeling

OPTA doet voorstel om meningsverschil tussen KPN en 
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OPTA heeft op een door haar georganiseerde bijeenkomst over tariefdif-
ferentiatie en uitkoppelen van het internetverkeer een voorstel gedaan
om de tegengestelde opvattingen van KPN en haar concurrenten te over-
bruggen. Concurrenten van KPN hebben grote bezwaren tegen de voor-
stellen van KPN. Vooral de manier waarop en de volgorde waarin KPN
tariefdifferentiatie en uitkoppelen van het internetverkeer wil aanpak-
ken stuit op weerstanden bij telecombedrijven en internetaanbieders.



keer op hun net, te verlagen. Als tele-
combedrijven die zogenoemde termi-
nating-tarieven niet verlagen, wil KPN
deze tarieven – die per telecombedrijf
anders zijn – gedifferentieerd doorbe-
rekenen in de tarieven voor telefoon-
abonees. Als een KPN-abonnee dan
belt naar een abonnee van telecom-
bedrijf A zou hij goedkoper of duurder
uit kunnen zijn dan als hij belt naar
een abonnee van telecombedrijf B. 
Verder heeft KPN op 14 maart jl. een
voorstel voor nieuwe eindgebruikers-
tarieven voor internet-inbelverkeer 
per 1 mei 2000 bij OPTA ingediend.
Daarbij gaat het om de uitkoppeling
van het internetverkeer via 06760-
nummers.
OPTA heeft wettelijk gezien drie
weken de tijd om tariefvoorstellen van
KPN te beoordelen. Aangezien beide
voorstellen onvoldoende informatie
bevatten om te kunnen beoordelen of
de tarieven kostengeoriënteerd (geba-
seerd op daadwerkelijk gemaakte kos-
ten) zijn, heeft OPTA KPN om nadere
informatie gevraagd. OPTA heeft hier-
bij het standpunt ingenomen dat
zolang KPN de informatie niet heeft

geleverd, de beoordelingstermijn is
opgeschort. KPN heeft het standpunt
van OPTA over de opschorting beves-
tigd. Zowel de termijn voor de beoor-
deling van het voorstel om tarieven 
te differentiëren als het voorstel om
internetverkeer uit te koppelen werd
stilgelegd totdat KPN alle benodigde
informatie had opgeleverd.  

NIET WENSELIJK

In het door OPTA georganiseerde
ronde-tafelgesprek op 15 maart ging
het over de relatie tussen tariefdiffe-
rentiatie en internet-uitkoppeling en
over KPN’s benadering om tarieven 
te differentiëren. Ook de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) was
hierbij aanwezig. Tijdens de bijeen-
komst bleek dat alle telecombedrijven,
inclusief KPN, tariefdifferentiatie voor
gewone telefoongesprekken niet wen-
selijk achten omdat consumenten dan
te maken zouden krijgen met verschil-
lende tarieven. Alleen voor het bellen
naar een internetaanbieder zouden
dan aparte tarieven gaan gelden.
Verder waren vrijwel alle marktpartijen
het erover eens dat eerst het internet-

verkeer moet worden uitgekoppeld
voordat eventueel tot tariefdifferen-
tiatie kan worden overgegaan. De
reden daarvan is dat het off-netver-
keer voor verreweg het grootste deel
uit internetverkeer bestaat. Als dit is
uitgekoppeld wordt het invoeren van
tariefdifferentiatie voor het, qua volu-
me relatief beperkte, spraakverkeer
gemakkelijker. De verkeersstroom van
inkomend en uitgaand telefoonverkeer
tussen de netten van KPN en van
andere telecombedrijven is namelijk
redelijk in balans. Betalingen over en
weer voor het gebruik van elkaars net
kunnen dan eventueel tegen elkaar
worden weggestreept.
KPN is in principe ook voorstander
van ‘eerst uitkoppelen, dan tarief-
differentiatie’. Tijdens de ronde-tafel-
bijeenkomst bleek KPN echter uitslui-
tend bereid het bij OPTA ingediende
voorstel voor tariefdifferentiatie op te
schorten totdat internetuitkoppeling
een feit is als de andere aanbieders
bereid zijn eerst hun terminating-
tarieven verlagen. Omdat KPN deze
bereidheid bij haar concurrenten niet
had waargenomen, wil KPN met tarief-
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differentiatie verlaging van de termi-
nating-tarieven bewerkstelligen.
Bovendien wil KPN tariefdifferentiatie
niet opschorten tot ná internet-uit-
koppeling, omdat de andere telecom-
bedrijven anders geen haast zullen
maken met het uitkoppelen van inter-
netverkeer.
De concurrenten van KPN begrijpen
ook wel dat de terminating-tarieven
niet zo hoog kunnen blijven als ze nu
zijn. De (lage) local terminating-ver-
goeding die KPN hen wil betalen vin-
den zij echter volstrekt onredelijk.
Voor gesprekken van hun abonnees 
die worden afgeleverd op het KPN-net
betalen zij namelijk het hogere ‘regio-
nal terminating’-tarief. Telecombedrij-
ven hebben ook moeite met het feit
dat KPN bij OPTA een voorstel voor
uitkoppeling van internetverkeer heeft
ingediend, terwijl zij zelf niet eens een
beschrijving voor deze uitkoppeldienst
hebben ontvangen.

PATSTELLING

OPTA heeft tijdens de bijeenkomst
aangegeven dat de partijen uit de
patstelling – KPN wil niet uitkoppelen
voordat de andere telecombedrijven

hun terminating-tarieven hebben ver-
laagd en andersom – kunnen komen
als de verschillende zaken in de goede
volgorde worden doorlopen. Volgens
OPTA moet KPN eerst komen met een
beschrijving voor een originating-
model om internet uit te koppelen.
OPTA heeft verder aangegeven dat
haar instrumenten om één en ander 
te sturen beperkt zijn. Zo beoordeelt
OPTA de tariefvoorstellen op kosten-
oriëntatie. Ook kan OPTA zo nodig een
beslissing nemen over de redelijkheid

van verzoeken om internetverkeer uit
te koppelen op basis van het origina-
ting-model als daarover een geschil
zou zijn tussen KPN en één van haar
concurrenten. 
Daarnaast hebben OPTA en NMa een
gezamenlijke werkgroep ingesteld,
die de problemen rondom internet-
uitkoppeling in beeld zal brengen
opdat aan marktpartijen duidelijk
kan worden gemaakt hoe OPTA en
NMa hun respectieve bevoegdheden
zullen inzetten. �
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Collecting of originating
KPN-concurrenten vinden dat met de voorstellen van KPN geen concurreren-
de toegang tot internet tot stand komt. KPN’s voorstel om internetverkeer
uit te koppelen is gebaseerd op het zogeheten collecting-model. Dit model
houdt in dat andere aanbieders kunnen kiezen uit een aantal eindgebruikers-
tarieven plus een bepaalde afdracht. KPN bepaalt echter de keuzemogelijkhe-
den. In dit model hebben marktpartijen dus niet de vrijheid om een eigen
tariefstructuur vast te stellen. 
Dit zou anders zijn in een originating-model. Daarbij handelt het andere
telecombedrijf of internetaanbieder het gesprek of de internetsessie van de
klant af. Ook onderhoudt hij dan zelf de relatie met de klant en stuurt hem
de rekening. Voor het eerste stuk van de verbinding koopt het telecombedrijf
de benodigde capaciteit in bij KPN. KPN weigert volgens haar concurrenten
echter het internetverkeer via 06760-nummers uit te koppelen op basis van
het originating-model.



OPTA heeft de eerste nummers voor
toegang tot internet toegekend. 
Het gaat om nummers uit de
06760-reeks. Bij de introductie van
deze nummers begin dit jaar had
OPTA tientallen aanvragen verwacht,
maar daarvan is vooralsnog geen
sprake. Er zijn tot op heden slechts
zo’n tien aanvragen ontvangen.

Nadat per 1 januari 2000 het
Nummerplan telefonie- en ISDN-dien-
sten is gewijzigd om nummers voor
toegang tot internet uit te kunnen
geven, heeft OPTA de eerste nummer-
aanvragen hiervoor ontvangen. Door
het gebruik van deze speciale num-
mers, die altijd beginnen met 06760,
kan KPN Telecom internetverkeer als
zodanig herkennen en uitkoppelen uit
het telefoonnetwerk. Deze uitkoppe-
ling draagt bij aan een ontlasting van
het telefoonnet en is op deze wijze
een deel van de oplossing van de
schaarste in het telefoonnet. Zowel
telecommunicatie- als internetaanbie-
ders (ISP’s) kunnen deze nummers
aanvragen. OPTA heeft van beide 
categorieën inmiddels aanvragen 
ontvangen en nummers toegekend. 

De toegekende nummers zijn in te
zien bij het nummerregister op de
OPTA-website (www.opta.nl). 
In het uitgiftebeleid van deze num-
mers staan voor OPTA twee doelstel-
lingen centraal. Dat zijn het voorzien
van de telecommarkt van nummers om
toegang tot deze markt mogelijk te

maken én een efficiënte toewijzing
om schaarste van deze nummers tegen
te gaan. Zo kunnen naast ISP’s ook
telecommunicatiebedrijven 06760-
nummers aanvragen om ISP’s die klant
van hen zijn aan te sluiten. Deze
bedrijven vragen dus meerdere 
nummers aan. �

Ui t  OPTA Connec t i e s 2000/4

O P T A C o l l e c t i e 2 0 0 0

S c h a a r s t e  e n  i n t e r n e t

59

Eerste 06760-nummers voor toegang tot internet toegekend



Dat zijn de gevolgen van de uitspraak
van OPTA in het geschil tussen KPN
en MCI Worldcom. Daarmee komt er
meer concurrentie op de markt voor
toegang tot internet, zowel zonder
tikken, als met tikken. OPTA verwacht
dat deze concurrentie zal leiden tot
een aanbod voor goedkoper internet-
ten waardoor internet voor meer men-
sen aantrekkelijk wordt. Zo kunnen
meer Nederlanders de digitale snelweg
bereiken via de oprit die voor hen het
gunstigst is.
KPN moet binnen enkele weken een
aanbod doen aan concurrent MCI
Worldcom voor twee nieuwe vormen
van toegang tot het netwerk van KPN.
Dat heeft OPTA besloten in een
geschilprocedure tussen MCI Worldcom
en KPN. Met de door OPTA opgedragen
vormen van toegang via het netwerk

van KPN kan MCI Worldcom nieuwe
tariefstructuren introduceren. Daarmee
kunnen Internet Service Providers
(ISP’s) op hun beurt nieuwe manieren
voor internetten via het telefoonnet
aanbieden aan consumenten. 
De eerste nieuwe vorm maakt het
mogelijk dat MCI Worldcom internet-
verkeer dat via het KPN-net haar
eigen net bereikt, zelf afrekent. Dat
gebeurt via een rekening die wordt
toegestuurd door de internetaanbie-
der. Daardoor kan MCI Worldcom ande-
re prijzen per tik berekenen dan KPN.
Met de tweede nieuwe vorm wordt het
mogelijk om een all-in internetabon-
nement aan te bieden. Dus internet-
ten tegen een vaste prijs, zonder te
betalen voor tikken. Dit kennen we nu
nog alleen van de aanbieders via de
kabel. Een grotere verscheidenheid in

het aanbod van internettoegang kan
een impuls geven aan de concurrentie
op deze markt voor internetten zonder
tikken en daarmee de prijs. In begin-
sel moet KPN de nieuwe vormen van
toegang ook aan andere telecom-
bedrijven dan MCI Worldcom gaan
aanbieden. �
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Internetten tegen een vast tarief, dus zonder telefoontikken, wordt nu
ook mogelijk via het telefoonnet. Daarnaast wordt het mogelijk inter-
net-verkeer via het telefoonnet geheel bij concurrenten van KPN te 
betalen, net als bij carrierselectie. Daarbij ontvangt de consument voor-
taan slechts een rekening van de internetaanbieder. Nu betaalt hij vaak
het abonnementsgeld aan de aanbieder en de tikken aan KPN. 
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Op dit moment wordt internetverkeer
dat ontspringt in het netwerk van KPN
en eindigt op het netwerk van een
andere aanbieder voor het overgrote
deel afgehandeld via geografische
nummers. Dit gebeurt op basis van
het zogeheten terminating-model.
Daarbij levert KPN het (spraak- of
internet)verkeer af bij de concurrent.
Die brengt KPN voor de verdere afhan-
deling van dit verkeer een intercon-
nectievergoeding in rekening. KPN 
op haar beurt brengt deze vergoeding,
inclusief een vergoeding voor het
gebruik van haar eigen vaste net, 
in rekening aan haar abonnees. 
KPN diende eerder dit jaar een tarief-
voorstel in bij OPTA om per 1 mei
nieuwe tarieven voor internet-inbel-
verkeer via 06760-nummers in te voe-

ren. KPN is wettelijk verplicht wijzi-
gingen van telefoontarieven aan OPTA
ter beoordeling voor te leggen. OPTA
dient de tarieven van KPN te beoorde-
len op het vereiste van kostenoriënta-
tie. Dat wil zeggen dat tarieven geba-
seerd moeten zijn op de werkelijke
kosten inclusief een redelijke winst-
opslag. Momenteel is OPTA bezig met
de beoordeling van de KPN-vergoeding
van het gebruik van het vaste net
(retentie) bij uitkoppeling van inter-
netverkeer. Met het oog op de afron-
ding van deze beoordeling wisselen
OPTA en KPN nog steeds informatie
uit.

COLLECTING-MODEL

Het KPN-voorstel voor uitkoppeling
van het internetverkeer via 06760-

nummers is gebaseerd op het zogehe-
ten collecting-model. In dit model
kunnen andere aanbieders kiezen uit
een aantal eindgebruikerstarieven plus
een bepaalde afdracht in de vorm van
de interconnectievergoeding die KPN
aan haar concurrenten betaalt. OPTA
beschouwt het collecting-model ech-
ter als een beperking van het termi-
nating-model omdat KPN in haar voor-
stel een (te) beperkt aantal eindge-
bruikerstarieven aanbiedt én daarmee
tevens de interconnectievergoeding
vaststelt. OPTA vindt dat KPN deze
tarieven niet eenzijdig kan bepalen.
Bovendien blijkt uit het KPN-voorstel
niet dat er telecomaanbieders zijn die
met de door KPN vastgestelde inter-
connectievergoedingen en daarop
gebaseerde eindgebruikerstarieven
kunnen leven. OPTA heeft KPN
gevraagd alsnog met de ontbrekende
informatie – een bevestiging van de
concurrenten waaruit blijkt welke
interconnectievergoeding zij hanteren
– te komen. Zo lang dat niet is ge-
beurd schort OPTA de behandeling van
het KPN-voorstel op. �

OPTA heeft de behandeling van het tariefvoorstel van KPN voor uitkop-
peling van internetverkeer via 06760-nummers opgeschort. Uit het voor-
stel blijkt volgens OPTA namelijk niet dat andere telecombedrijven zelf
de interconnectievergoeding kunnen bepalen die zij aan KPN vragen voor
de afhandeling van het internetverkeer. Ook is er voor de concurrenten
van KPN te weinig keus als het gaat om het vaststellen van de tarieven
die de internettende consument moet gaan betalen.
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OPTA en NMa in gezamenlijk rapport: 

Meeste vormen marktverstoringen bij uitkoppelen internet zijn
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De meeste vormen van marktversto-
ringen bij het uitkoppelen van het
internet- verkeer uit het net van
KPN kunnen OPTA en de Nederland-
se Mededingingsautoriteit (NMa)
tegengaan. Dat concluderen beide
toezichthouders in een gezamen-
lijk rapport. Op grond van hun
bevoegdheden houden zij toezicht
op mogelijke marktverstoringen bij
internetuitkoppeling. Het rapport
maakt tevens de grenzen van de
bevoegdheden van OPTA en NMa 
op dit punt inzichtelijk.

Na de mini-consultatie over internet-
toegang die OPTA eind 1999 hield
bleek dat er een aanhoudende bezorgd-
heid van marktpartijen bestond over de
mogelijke marktverstoringen die op
kunnen treden als het internetverkeer
uit het net van KPN wordt gekoppeld.
Ook was er onduidelijkheid over de
(relatie tussen de) bevoegdheden van
OPTA en de NMa, dan wel die van het
directoraat-generaal Telecommunicatie
en Post (DGTP) van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Mede om deze

redenen besloten OPTA en NMa een
gezamenlijke werkgroep in te stellen. 
Deze werkgroep heeft de problemen
rondom internetuitkoppeling in beeld
gebracht en aan marktpartijen duide-
lijk gemaakt hoe OPTA en NMa hun
bevoegdheden kunnen inzetten. 
In het rapport van de werkgroep heb-
ben de OPTA en NMa een beoordeling
gegeven van een aantal (mogelijke)
gedragingen van ondernemingen op
het gebied van telefonie en uitkoppe-
ling van internetverkeer. Vanuit het
perspectief van de Telecommunicatie-
wet en de Mededingingswet geven
beide toezichthouders in de rappor-
tage aan hoe zij bij mogelijke markt-
verstoringen op het terrein van inter-
netuitkoppeling kunnen optreden.

INGRIJPEN

Vanuit de Telecommunicatiewet bezien
vertaalt het toezicht zich in de door
OPTA al in februari jl. bekendgemaakte
beleidslijn met vijf punten over inter-
netuitkoppelen. De beleidslijn is nog
steeds van kracht en is als zodanig
opgenomen in de rapportage. Eén van

deze vijf punten betrof de mogelijk-
heid van ‘originating access’ voor
inbellen internet met 06760-nummers.
Daarbij is het mogelijk internetverkeer
via het telefoonnet geheel bij concur-
renten van KPN te betalen. OPTA heeft
op dit punt inmiddels een uitspraak
gedaan in het geschil tussen MCI
Worldcom en KPN. Vanuit de Mede-
dingingswet bezien is in deze rappor-
tage aangegeven welke vormen van
misbruik kunnen optreden en hoe de
NMa deze vormen van misbruik kan
tegengaan. Uitvoerig heeft de werk-
groep stilgestaan bij de werkwijze die
moet worden doorlopen om, via het
vaststellen van de relevante markt en
het bepalen of een partij een machts-
positie heeft op deze markt, te komen
tot beantwoording van de vraag of er
sprake is van misbruik van economi-
sche machtspositie. In het rapport
zijn mogelijke situaties van misbruik
toegelicht, waarbij verschillende vor-
men van ingrijpen mogelijk zijn.
Verder is aangegeven waar de grenzen
van toezicht van de beide toezicht-
houders liggen en welke mogelijke
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marktontwikkelingen en markteffecten
zich voorbij deze grenzen bevinden.
Zo is bij internetuitkoppelen een sce-
nario denkbaar dat KPN, omdat zij het
enige telecombedrijf is met een fijn-
mazig netwerk, haar toch al stevige
positie verstevigt door Internet
Service Providers naar zich toe te
trekken ten koste van andere telecom-
municatieaanbieders. De posities van
deze aanbieders kunnen daardoor
onder druk komen te staan. 

MEDEDINGINGSWET

Het is zeer waarschijnlijk dat op
grond van de Mededingingswet in
bovenstaande situatie niet gesproken
kan worden van misbruik van econo-
mische machtspositie. Al eerder is
vastgesteld dat bij uitgekoppeld inter-
netverkeer de regels voor Open Net-
work Provision (ONP) niet gelden. Op
grond van de Telecommunicatiewet
heeft OPTA op dit punt dus geen
bevoegdheden.
Het rapport is te vinden op de web-
sites van OPTA en NMa (www.opta.nl
en www.nma-org.nl). �
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OPTA onderzoekt prijssqueeze-effecten

bij KPN-voorstellen internetuitkoppeling
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tegen te gaan

Op dit moment wordt nagenoeg al het
internet- en spraakverkeer dat begint
in het netwerk van KPN en eindigt op
het netwerk van een andere aanbieder
(ook wel off net-verkeer genoemd)
afgehandeld via geografische nummers
op basis van het terminatingmodel
(zie het kader bij dit artikel). KPN
brengt de hiervoor aan haar abonnees
het zogeheten binnenbasistarief in
rekening en betaalt voor het afwikke-
len van het verkeer op het netwerk
van andere aanbieders het regionale
terminatingtarief. 
KPN heeft onlangs een nieuw tarief-
voorstel voor eindgebruikerstarieven
voor internet-inbelverkeer gebaseerd
op het zogenoemde collectingmodel
(zie kader) bij OPTA ingediend. In dit
voorstel is KPN van plan om tijdens
de periode 1 oktober 2000 – 1 januari

2001 alleen het binnenbasistarief,
bestaande uit een retentie van KPN en
een afdracht aan de andere aanbieder,
te hanteren. Na 1 januari 2001 kun-
nen andere aanbieders aan de hand
van hun eigen terminatingvergoeding
plus de retentie van KPN bepalen
welke eindgebruikerstarieven zij willen
hanteren. KPN heeft echter ook aan-
gegeven dat als haar concurrenten het
collectingmodel willen afnemen, zij in
beginsel ook vóór 1 januari 2001 kun-
nen aangeven welke eindgebruikers-
tarieven, anders dan het binnenbasis-
tarief van KPN, zij willen hanteren.
Hoewel OPTA op dit moment beoor-
deelt of de retentie van KPN voldoet
aan het vereiste van kostenoriëntatie,
heeft zij naar aanleiding van KPN’s
voorstel aangegeven welke eisen op
grond van de Telecommunicatiewet aan

OPTA zal de voorstellen van KPN-Vaste Telefonie voor het uitkoppelen van
internetinbelverkeer onderzoeken op aspecten van prijssqueeze. Dit heeft
OPTA aan KPN laten weten. Prijssqueeze doet zich voor als de marge tus-
sen de vergoeding van KPN voor het gebruik van haar netwerk in het zoge-
heten collectingmodel en de interconnectietarieven van KPN in het origi-
natingmodel zo klein is dat aanbieders die kiezen voor laatstgenoemd
model redelijkerwijs niet kunnen concurreren met het collectingmodel.
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de invoering van dit voorstel zullen
worden gesteld. Eén van de belangrijk-
ste eisen luidt dat het voor OPTA en
telecomaanbieders volstrekt duidelijk
moet zijn tegen welke voorwaarden en
eindgebruikerstarieven KPN het collec-
tingmodel gaat aanbieden. Pas daarna
zal OPTA overgaan tot de beoordeling
van het tariefvoorstel. Verder moet
duidelijk zijn welke procedure wordt
gevolgd om eindgebruikerstarieven van
andere aanbieders op basis van het
collectingmodel in te voeren.
Voorts zal OPTA bij de beoordeling van
KPN’s retentie in het collectingmodel
tevens de relatie met het originating-
model (zie kader) in ogenschouw
nemen. Daarbij zal OPTA met name
kijken naar mogelijke prijssqueeze-
effecten. OPTA vindt het niet aan-
vaardbaar als de marge tussen KPN’s
retentie in het collectingmodel en de
interconnectievergoeding, die andere
aanbieders aan KPN betalen in het
originatingmodel, te smal zou zijn.
Deze marge is noodzakelijk met het
oog op de specifieke kosten die KPN
maakt en die niet in de interconnec-
tietarieven tot uiting komen. Een
voorbeeld van deze kosten is het 

versturen van de telefoonrekeningen
(ook wel billing genoemd), die KPN
voor haar rekening neemt in het col-
lectingmodel, maar niet in het origi-
natingmodel. Als er onvoldoende
marge is tussen het collectingmodel
en het originatingmodel is er volgens
OPTA sprake van prijssqueeze.

GEDIFFERENTIEERDE TARIEVEN

KPN heeft enige tijd geleden een
voorstel bij OPTA ingediend om bij het
bepalen van gedifferentieerde tarieven
voor off net-verkeer naar geografische
nummers, dat eindigt op het netwerk

van andere aanbieders, onderscheid te
maken tussen spraak- en internetver-
keer. KPN stelt voor om voor internet-
verkeer bij het bepalen van tariefdif-
ferentiatie als norm haar lokale termi-
natingtarief te hanteren. 
Voor de beoordeling van dit voorstel
vindt OPTA het onder meer van belang
dat voor afwikkeling van internetver-
keer via geografische nummers een
volledig alternatief bestaat in de vorm
van internetuitkoppeling via 06760-
nummers op basis van het collecting-
en originatingmodel. OPTA is dan ook
van oordeel dat het originating- en
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collectingmodel zo spoedig mogelijk
landelijk moeten worden ingevoerd.
Daarnaast lijkt het erop dat niet
alleen andere aanbieders last hebben
van prijssqueeze bij binnenbasisge-
sprekken vanwege hoge inkoopkosten
en de lage eindgebruikerstarieven van
KPN. Ook KPN zelf lijkt bij off net-
binnenbasisverkeer, vanwege de hoge
uitbetalingen aan andere aanbieders,
met prijssqueeze te maken te hebben. 
Zoals bekend wordt in OPTA’s consul-
tatie-document ‘Prijssqueeze’ de kos-
tenoriëntatie van KPN’s binnenbasis-
tarieven aan de orde gesteld. Daarbij
spelen zowel de kosten van het
gebruik van het eigen KPN-net als de
kosten van het gebruik van het net
van derden (in het geval van off net-
verkeer) een rol. OPTA vindt het, gelet
op de belangen van andere marktpar-
tijen en met het oog op consequente
besluitvorming, belangrijk om de in
het kader van mogelijke prijssqueeze-
effecten de kostenoriëntatie van de
binnenbasistarieven in zijn geheel te
bezien. Zodra over de uitkomsten van
de squeeze-consultatie meer duidelijk-
heid bestaat zal OPTA het voorstel van
KPN mede in dit licht beoordelen. �
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TERMINATING EN RETENTIE

In het terminatingmodel levert KPN
het telefoonverkeer af bij de aan-
bieder van internettoegang of van
openbare vaste telefoonnetwerken
en -diensten. De ontvangende aan-
bieder brengt KPN voor de verdere
afwikkeling van het verkeer een
terminatingtarief in rekening. KPN
zelf brengt deze terminatingkosten
inclusief een vergoeding voor het
gebruik van haar eigen net (ook wel
retentie genoemd) in rekening aan
de eindgebruiker (particuliere of
zakelijke consument). De tarieven
voor de KPN-abonnee dienen te vol-
doen aan het vereiste van kosten-
oriëntatie. Met andere woorden: de
KPN-tarieven moeten gebaseerd zijn
op de onderliggende kosten plus
een redelijke winstopslag. Als de
terminating-vergoeding van de
andere aanbieder hoger is dan KPN’s
regionale terminatingtarief, dan
mag KPN haar eindgebruikerstarie-
ven differentiëren en het verschil
doorberekenen aan haar abonnees.

COLLECTING

Het collectingmodel is een variant
van het terminatingmodel, waarbij
internetverkeer via 06760-nummers
wordt uitgekoppeld en vervolgens
afgewikkeld. In dit model kan de
aanbieder van internettoegang
(internet serviceprovider) kiezen uit
een aantal eindgebruikerstarieven
plus een bepaalde afdracht. In feite
is deze afdracht de terminatingver-
goeding die KPN aan de andere
operator betaalt. In dit model zijn
de mogelijkheden voor de andere
aanbieders wat betreft de te kiezen
eindgebruikerstarieven inclusief de
afdrachten in beginsel beperkt.

ORIGINATING

In een originatingmodel kopen
aanbieders van internettoegang of
van openbare vaste telefoonnet-
werken en -diensten het ‘opgaande’
deel van het verkeer tegen kosten-
georiënteerde interconnectietarie-
ven in bij KPN en versturen zelf de
rekening aan de klant. 

Terminating, collecting en originating

65



OPTA heeft in een uitspraak over de levering van FRIACO
(‘Flat Rate Internet Access Call Origination’ ofwel toe-
gang tot internet tegen een vast bedrag) bepaald dat
KPN binnen twee weken een tarief moet voorstellen
waarvoor WorldCom capaciteit bij KPN kan inkopen.
Doordat WorldCom nu ‘per bulk’ capaciteit kan afnemen,
in plaats van tikken te moeten inkopen, kan zij op een-
voudige wijze toegang tot internet zonder tikken aan de
consument aanbieden. Daarbij koppelt KPN het internet-
verkeer via de KPN-centrale uit naar het netwerk van
WorldCom. OPTA heeft verder bepaald dat KPN vooralsnog
tot 1 juli 2001 haar FRIACO-diensten slechts aan World-
Com hoeft te leveren voor consumenten met een ISDN-
aansluiting. Dit omdat OPTA gerede twijfels heeft of het
vaste netwerk van KPN in staat zal zijn de mogelijk ster-
ke toename in het dataverkeer te verwerken dat op kan
treden als gevolg van invoering van internet tegen een
vaste prijs. Daarom moet uiterlijk 1 maart 2001 KPN aan
OPTA rapporteren over wat volgens KPN de gevolgen kun-
nen zijn van het per 1 juli 2001 opheffen van de beper-
king dat alleen consumenten met een ISDN-aansluiting
FRIACO-diensten kunnen afnemen.

OPTA heeft inmiddels een brief gestuurd aan staatssecre-
taris De Vries van Verkeer en Waterstaat. Daarin spreekt
OPTA haar bezorgdheid uit over de voortdurende capaci-
teitsproblemen van het vaste net in Nederland. OPTA
wijst in de brief op de mogelijke economische schade die
Nederland oploopt als, door capaciteitsproblemen in het
vaste net van KPN, ons land niet in de pas kan blijven
lopen met ontwikkelingen in landen om ons heen. 

MIACO
Daarnaast heeft OPTA 4 november jl. uitspraak gedaan
over de levering van MIACO (‘Metered Internet Access
Call Origination’ ofwel toegang tot internet tegen een
tijdgebonden tarief). WorldCom dient van KPN de moge-
lijkheid te krijgen om – ook weer via een 06760-nummer
– tegen een vastgestelde prijs per tik toegang tot het
net van KPN te kunnen inkopen. Hoewel KPN en
WorldCom per tik afrekenen, betekent het wel dat
WorldCom aan haar klanten tegen een vast tarief 
onbeperkt toegang tot internet kan verkopen. Het ver-
schil tussen beide diensten is dat het bij FRIACO voor
WorldCom niet van belang is hoe lang de consument

OPTA: internet zonder tikken nog niet onbeperkt mogelijk
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OPTA heeft WorldCom gedeeltelijk in het gelijk gesteld in een geschil dat deze telecomaanbieder heeft aan-
gespannen tegen KPN. Met een tweetal definitieve uitspraken van OPTA komt internetten tegen een vast tarief,
dus zonder telefoontikken, voor de consument een belangrijke stap dichterbij. Maar vanwege de schaarse capaci-
teit op het vaste netwerk van KPN is ‘tikkenloos’ internet nog niet onbeperkt mogelijk. KPN hoeft daarom de
zogeheten FRIACO-dienst voorlopig alleen aan WorldCom te leveren voor consumenten met een ISDN-aansluiting.
OPTA heeft in een brief aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat haar bezorgdheid uitgesproken over 
de schaarse capaciteit op het KPN-net.



gebruik maakt van internet. Bij MIACO geldt dat hoe 
langer de consument gebruik maakt van internet, hoe
meer WorldCom met KPN moet afrekenen. In tegenstel-
ling tot de FRIACO-dienst, kunnen ook telefoonabonnees
zonder ISDN van de MIACO-dienst profiteren.
WorldCom krijgt zowel voor wat betreft de MIACO- als
FRIACO-dienst de mogelijkheid het tarief te bepalen dat
zij aan de internettende gebruiker doorberekent. Ook
bestaat de mogelijkheid dat WorldCom zelf de relatie 
met de consument onderhoudt. Dit zou betekenen dat 
de klant voortaan de rekeningen van WorldCom krijgt in
plaats van dat bij KPN wordt afgerekend. Er ontstaat dan
een directe band tussen de telecom-aanbieder en de
klant.

NEDERLAND VOOROP

Jens Arnbak, voorzitter van OPTA, onderstreept het
belang van de uitspraken van OPTA: ‘In Europees per-
spectief loopt Nederland voor wat betreft de prijsstelling
voor toegang tot internet flink achter. Dat blijkt ook uit
een recent rapport van de OECD1. De door OPTA gedane
uitspraken kunnen in dat kader worden geplaatst. Het is
goed voor de consument als toegang tot internet goed-
koper wordt. Bovendien ontstaat op deze manier meer
keuze in deze dynamische markt, binnen de nog schaarse
capaciteit van het vaste telefoonnet in Nederland.’ �

1 Zie de site van de OECD (www.oecd.org) over  
‘Internet Access Price Comparison’
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De rechtbank in Rotterdam heeft
het besluit van OPTA om Libertel
aan te wijzen als partij met aan-
merkelijke macht op de markt 
voor mobiele telefonie geschorst.
Voorlopig hoeft Libertel zich daar-
om niet te houden aan de voor
zo’n bedrijf geldende wettelijke
verplichtingen. OPTA zal op korte
termijn opnieuw een besluit
nemen over de aanwijzing.

In oktober vorig jaar wees OPTA zowel
Libertel als KPN aan als partij met
aanmerkelijke macht op de markt voor
mobiele telefonie. Libertel heeft tegen
die aanwijzing bezwaar aangetekend
en tegelijkertijd de rechter in een
spoedprocedure verzocht om het
besluit van OPTA te schorsen. In zijn
uitspraak van 23 december jl. heeft 
de rechter dat laatste verzoek toege-
wezen. Kern van de kritiek van de
rechter is dat OPTA het aanwijzingsbe-
sluit onvoldoende heeft gemotiveerd.
Volgens artikel 6.4 van de Telecom-
municatiewet wijst OPTA telecom-
bedrijven, die op een bepaalde markt
een aandeel hebben van meer dan 25

procent, aan als partij met aanmerke-
lijke marktmacht. De wet noemt ech-
ter ook een aantal afwegingsfactoren
op grond waarvan OPTA kan besluiten
zo’n marktpartij toch niet aan te wij-
zen. De raadsman van Libertel stelde
dat OPTA op basis van die factoren
had moeten bepalen of Libertel inder-
daad aanmerkelijke marktmacht heeft.
De verdediging van OPTA luidde dat
de mogelijkheid om niet aan te wij-
zen moet worden gezien als een uit-
zondering op de 25 procentsregel,
waarvoor in dit geval geen aanleiding
was.
De rechter heeft nu aangegeven dat,
als OPTA vaststelt dat een bedrijf een
marktaandeel heeft van meer dan 
25 procent, zij ook steeds moet
onderzoeken of er aanleiding is van
de mogelijkheid tot niet-aanwijzen
gebruik te maken. Volgens de rechter
kan dat alleen op basis van een toe-
reikende analyse van de desbetreffen-
de markt en de positie van de betrok-
ken aanbieder op die markt. Zo’n ana-
lyse heeft OPTA niet gemaakt, stelde
de rechter. Daarom is, concludeerde
hij, het aanwijzingsbesluit in strijd

met het wettelijke voorschrift dat een
besluit gebaseerd moet zijn op een
deugdelijke motivering.

BEZWAARPROCEDURE

Dit gebrek aan motivering kan in
beginsel in de bezwaarprocedure wor-
den hersteld. De rechter kon echter
niet goed beoordelen of het besluit
waarbij Libertel is aangewezen als
partij met aanmerkelijke marktmacht
in die procedure al dan niet in stand
zal blijven. Daarom is de rechter
overgegaan tot schorsing van de aan-
wijzing. Die schorsing geldt tot zes
weken nadat OPTA een beslissing
heeft genomen op het bezwaar van
Libertel. 
Dat betekent dat Libertel tot dat
moment niet hoeft te voldoen aan de
– uit de aanwijzing voortvloeiende –
verplichting om andere (mobiele) aan-
bieders op niet discriminerende basis
toe te laten tot haar eigen netwerk en
om te voldoen aan redelijke verzoeken
om bijzondere toegang. OPTA zal nu
op korte termijn, mogelijk in februari,
beslissen over het bezwaar van
Libertel. �
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OPTA begon een aantal maanden 
geleden een onderzoek naar kickbacks
die KPN aan Internetaanbieders zou
geven. Een kickback is een bedrag dat
een telecommunicatiebedrijf betaalt
aan een ISP (Internetaanbieder) op
basis van het inkomend verkeer dat
die ISP ontvangt. De aanleiding van
het onderzoek waren klachten vanuit
de telecommarkt dat KPN met het
geven van kickbacks, in combinatie
met de schaarste van interconnectie-
verbindingen, de concurrentie op de
markt voor Internettoegang verstoort.
Daarnaast verzocht de Consumenten-
bond OPTA de tarieven voor het inbel-
len op Internet te onderzoeken. Dit

was voor OPTA aanleiding om na te
gaan of KPN met het aanbieden van
kickbacks voldeed aan haar wettelijke
verplichtingen om transparante, niet-
discriminerende en kostengeoriënteer-
de telefoontarieven te hanteren.
Tijdens het onderzoek heeft OPTA
informatie ingewonnen bij KPN over
de wijze waarop kickbacks worden
aangeboden. Daarnaast heeft OPTA 
bij ISP’s geïnformeerd over de wijze
waarop en de voorwaarden waaronder
KPN kickbacks aanbiedt. Uit het
onderzoek bleek dat er twee soorten
kickbacks bestaan. De eerste soort
betaalt het KPN-onderdeel Internet-
diensten (KPN-IND) aan ISP’s die via
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OPTA concludeert na onderzoek:

KPN betaalt verschillende soorten 
kickbacks aan Internetaanbieders
Het KPN-onderdeel Internetdiensten (KPN-IND) betaalt verschillende soorten kickbacks aan Internetaan-
bieders. Dat blijkt uit een onderzoek van OPTA. De ene soort betaalt KPN-IND aan Internetaanbieders die via
ISDN-lijnen bij haar zijn aangesloten. Omdat deze kickbacks niet worden doorberekend in het telefoontarief
van de KPN-abonnee, overtreedt KPN hiermee niet de Telecommunicatiewet. Dat geldt ook voor de tweede
soort kickbacks. Die betalen KPN-IND én de concurrenten van KPN uit de zogeheten termination-kosten die 
ze het KPN-onderdeel Vaste Telefonie in rekening brengen. De termination-kosten variëren per concurrent. 
KPN mag ook deze kosten doorberekenen aan haar abonnees, maar zou de verschillen in kosten eigenlijk tot
uiting moeten laten komen in de gesprekstarieven. 
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ISDN-lijnen bij haar zijn aangesloten.
Voorbeelden daarvan zijn Het Net en
Planet Internet.
Met het aanbieden van deze soort
kickbacks maakt KPN zich niet 
schuldig aan het overtreden van de
Telecommunicatiewet. Ze worden
namelijk niet als kostenpost doorbere-
kend in de telefoontarieven die de
eindgebruiker (consument) betaalt.
Met andere woorden: de telefoonabon-
nee die alleen belt betaalt niet onge-
wild mee aan de rekening van de
abonnee die, behalve belt, ook veel
surft op het Internet.

TWEEDE SOORT

Daarnaast is er ook nog een tweede
soort kickbacks. Dit zijn de kickbacks
die KPN-IND én de concurrenten van
KPN betalen uit de zogeheten termi-
nation-kosten. Dat zijn de kosten
die KPN-IND en de KPN-concurrenten
aan KPN’s bedrijfsonderdeel Vaste
Telefonie in rekening brengen om
het Internetverkeer af te leveren op
de eindbestemming (de inbelnum-
mers van de ISP’s). In deze con-
structie heeft KPN-IND dus dezelfde
rol als een KPN-concurrent.

In beginsel mag KPN de termination-
kosten gewoon doorberekenen in de
telefoontarieven. Eindgebruikers beta-
len dus via de gesprekskosten indirect
mee aan de tweede soort kickbacks.
Maar KPN-IND en de KPN-concurrenten

brengen KPN-Vaste Telefonie verschil-
lende termination-kosten in rekening.
Om deze verschillen beter zichtbaar te
maken voor de consument, zouden
hoge of lage termination-kosten vol-
gens OPTA eigenlijk tot uiting moeten
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Boven: Kickback eerste soort, onder: Kickback tweede soort
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komen in een hoger, respectievelijk
lager eindgebruikerstarief. Dit wordt
tariefdifferentiatie genoemd.

TARIEFDIFFERENTIATIE

OPTA heeft eind vorig jaar in een 
consultatieronde de mening van de
diverse partijen op de telecommarkt
over tariefdifferentiatie gevraagd.
Tariefdifferentiatie kan namelijk grote
gevolgen hebben voor de concurren-
tiepositie van telecombedrijven en
ISP’s. Immers: als een ISP is aange-
sloten bij een telecombedrijf dat hoge
termination-kosten vraagt aan KPN,
dan zou de eindgebruiker daaraan mee
moeten betalen in de vorm van een
hoger inbeltarief. Die ISP zal dus op
zoek gaan naar een telecombedrijf
dat lagere termination-vergoedingen

vraagt. Daarnaast moet het voor de
eindgebruiker duidelijk zijn wat het
tarief is voor het bellen naar een
bepaald nummer, bijvoorbeeld van 
een ISP. Elders in dit nummer van
Collectie (pagina 11) wordt in een
apart artikel uitgebreid ingegaan op
tariefdifferentiatie. �
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Een telecombedrijf wordt aangewezen
als partij met aanmerkelijke markt-
macht als het een aandeel heeft van
25 procent of meer op een bepaalde
markt. Toepassing van dit instrument
creëert doelbewust een ongelijke posi-
tie van die partij op de markt. Aan de
status van partij met aanmerkelijke
marktmacht zijn namelijk bepaalde
verplichtingen jegens andere telecom-
bedrijven verbonden. Bij die verplich-
tingen valt denken aan het hanteren
van niet-discriminerende interconnec-
tievoorwaarden, het hanteren van kos-
tengeoriënteerde interconnectietarie-
ven en het verlenen van bijzondere
toegang aan andere bedrijven. Door

het, als uitvloeisel van Europese
regelgeving, opnemen van het instru-
ment van aanmerkelijke marktmacht
in de Telecommunicatiewet wil de
wetgever relatief grote marktspelers in
een relatieve achterstandpositie plaat-
sen ten gunste van kleinere marktpar-
tijen. Op die manier kan in de tele-
communicatiemarkt versneld effectie-
ve concurrentie tot stand komen.

MAATSTAF

OPTA stelt in de richtsnoeren dat 
– ondanks het feit dat er ook een
zekere verwantschap bestaat – het
begrip aanmerkelijke marktmacht
(Telecommunicatiewet) verschilt van

het begrip economische machtspositie
uit de Mededingingswet. Dit verschil
komt onder andere tot uitdrukking in
het feit dat de Telecommunicatiewet
een heldere grens voor een marktaan-
deel noemt. Als een telecombedrijf
een marktaandeel heeft van meer dan 
25 procent op de markt, leidt dit er 
in beginsel toe dat dit bedrijf een
aanwijzing krijgt als partij met 
aanmerkelijke marktmacht.
Verder komt het onderscheid onder
meer tot uitdrukking in het feit dat
de Telecommunicatiewet – anders dan
in het algemene mededingingsrecht –
al op voorhand vier relevante markten
(vast, mobiel, huurlijnen en vast-
mobiel tezamen) afbakent. Die afbake-
ning is van belang voor de beoorde-
ling van de vraag of een partij op die
markt over aanmerkelijke marktmacht
beschikt. OPTA stelt overigens in de
richtsnoeren dat, afhankelijk van de
marktsituatie, een nadere afbakening
soms wenselijk is. Zo kan het in som-
mige gevallen nuttig zijn om bij vaste
en mobiele telefonie een economisch
onderscheid te maken tussen netwer-
ken en diensten die via een netwerk
kunnen worden geleverd.

Publicatie Richtsnoeren aanmerkelijke marktmacht moet
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OPTA heeft op 8 maart jl. de zogeheten Richtsnoeren aanwijzing aanmer-
kelijke macht op de markt (AMM) gepubliceerd in de Staatscourant. Met
deze richtsnoeren wil OPTA helderheid scheppen over hoe zij het begrip
aanmerkelijke macht op de markt interpreteert en aan welke criteria
OPTA toetst als zij in de toekomst marktpartijen aanwijst als partij met
aanmerkelijke marktmacht. Een dergelijke aanwijzing moet de totstand-
koming van concurrentie op de telecommunicatiemarkt helpen bevorde-
ren. De richtsnoeren AMM zijn belangrijk omdat OPTA voor het eind van
het jaar moet heroverwegen of KPN wordt aangewezen als partij met een
aanmerkelijke macht op de markten voor vaste telefonie en huurlijnen.
Daarnaast loopt een procedure om Libertel aan te wijzen als bedrijf met
aanmerkelijke macht op de markt voor mobiele telefonie.



Verder heeft OPTA aangegeven dat het
marktaandeel in beginsel wordt bere-
kend aan de hand van de door een

onderneming gerealiseerde omzet. Die
vormt in de meeste situaties immers
een goede maatstaf voor de mate van

marktmacht van een onderneming op de
relevante markt. Bovendien gebruiken
de meeste andere lidstaten van de
Europese Unie de omzet eveneens als
maatstaf, die ook goed aansluit bij de
wijze waarop marktmacht wordt bepaald
in het algemene mededingingsrecht.

UITZONDERINGSCRITERIA

Er kunnen zich echter situaties voor-
doen waarin een partij een marktaan-
deel heeft van meer dan 25 procent 
– en dus in beginsel aanmerkelijke
marktmacht heeft – maar waarbij er
toch goede redenen zijn om dat
bedrijf niet aan te wijzen als aanmer-
kelijke marktmacht. In de Telecommu-
nicatiewet zijn daartoe vijf uitzonde-
ringscriteria geformuleerd, op basis
waarvan OPTA alsnog kan besluiten
een partij niet aan te wijzen. Deze
criteria zijn:
� het vermogen de marktvoorwaarden

te beïnvloeden;
� de omzet in verhouding tot de markt;
� de toegang van de onderneming tot

eindgebruikers;
� de toegang van de onderneming tot

financiële middelen;
� de ervaring van een aanbieder.
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In de richtsnoeren heeft OPTA aange-
geven op welke manier zij in concrete
situaties om zal gaan met die uitzon-
deringsgronden. In de eerste plaats
heeft OPTA aangegeven dat een partij
met een marktaandeel van meer dan
25 procent op de relevante markt in
beginsel over aanmerkelijke markt-
macht beschikt. In de tweede plaats
moet een partij die meent aanspraak
te kunnen maken op de uitzonderings-
criteria zelf met een gedegen onder-
bouwing daarvan komen. Dit laat ove-
rigens de onderzoeksplicht die OPTA
zelf heeft en die voortvloeit uit de
Algemene wet bestuursrecht onverlet.
OPTA zal dan ook uitvoerig motiveren
als zij meent dat een bedrijf op grond
van de uitzonderingscriteria niet hoeft
te worden aangewezen. In de derde
plaats heeft OPTA duidelijk gemaakt
dat zij bij de interpretatie van de uit-
zonderingscriteria zoveel mogelijk zal
aansluiten bij het algemene mededin-
gingsrecht. Dit betekent dat bij de
vraag of een onderneming, hoewel 
zij meer dan 25 procent van de markt
in handen heeft, in staat is om de
marktvoorwaarden te beïnvloeden,
OPTA zal stilstaan bij verschillende

criteria die ook in het marktanalyses
in het kader van het algemene mede-
dingingsrecht worden gebruikt. Het
gaat dan om criteria als het aantal
concurrenten, de mate van concentra-
tie in de markt, de ontwikkeling van
het aantal concurrenten in de loop
der tijd, de toe- en uittredingsdem-
pels tot de markt en de prijsvorming
in de markt.

SAMENHANG

Ook voor de andere uitzonderings-
criteria heeft OPTA aangegeven met
welke factoren zij rekening zal hou-
den bij de invulling van die gronden.
Zo wijst OPTA er bij het criterium
van de toegang tot de eindgebruikers
op dat zij hierbij enerzijds zal beoor-
delen in hoeverre een aanbieder de
mogelijkheid heeft ‘overstapdrempels’
voor consumenten op te werpen en
anderzijds de ruimte heeft om zelf-
standig de voorwaarden van toegang
op te kunnen leggen. Bij het criteri-
um van de toegang tot de financiële
middelen zal OPTA bekijken wat de
kredietwaardigheid en kapitaalkrach-
tigheid is van de betrokken aanbie-
der en van de groep waarvan die

aanbieder eventueel deel uitmaakt.
Wat betreft de ervaring van een aan-
bieder op de markt staat in de richt-
snoeren dat deze ‘relatief’ zal worden
beoordeeld, dat wil zeggen in ver-
houding tot andere aanbieders op de
markt. Tenslotte heeft OPTA in de
richtsnoeren aangegeven dat zij de
uitzonderingscriteria in onderlinge
samenhang zal beschouwen.
OPTA heeft als afsluiting van de
richtsnoeren aangegeven dat zij de
toepassing van het instrument van
(aanwijzing tot partij met) aanmer-
kelijke marktmacht zal beoordelen in
het licht van de ontwikkelingen in de
telecommunicatiemarkt. Nadat OPTA
heeft vastgesteld dat een marktpartij
aanmerkelijke marktmacht heeft, zal
OPTA daadwerkelijk overgaan tot
aanwijzing als met zo’n aanwijzing
het beoogde doel – namelijk bevor-
dering van concurrentie – in vol-
doende mate kan worden bereikt.
Voor zover een aanbieder reeds door
OPTA is aangewezen als aanbieder
met aanmerkelijke marktmacht, zal
OPTA jaarlijks toetsen of die aanwij-
zing moet blijven gelden. �
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OPTA is onlangs met de procedure
begonnen die moet uitwijzen of
er aanbieders van vaste telefonie
en huurlijnen zijn die moeten
worden aangewezen als partij met
aanmerkelijke macht op de markt
(AMM).

Een aanbieder wordt daartoe aange-
wezen als hij een aandeel heeft van
25 procent of meer op de desbe-
treffende markt(en). Om ook andere
aanbieders een kans te geven toe te
treden tot de markt, moet de AMM-
aanbieder aan bepaalde plichten vol-
doen. Tot 15 december 2000 is KPN
Telecom bij wet aangewezen als aan-
bieder met aanmerkelijke marktmacht. 
De Telecommunicatiewet, die op 15
december 1998 in werking trad, wijst
in artikel 20.1 KPN Telecom en haar
groepsmaatschappijen voor twee jaar
aan als partij met aanmerkelijke
macht op de markt voor vaste telefo-
nie en huurlijnen. De Telecommuni-
catiewet heeft de bevoegdheid tot het
aanwijzen van AMM-aanbieders bij
OPTA heeft neergelegd. Daarom is

OPTA onlangs begonnen met de proce-
dure die moet leiden tot het aanwij-
zen van één of meer aanbieders die
vanaf 15 december 2000 als AMM-
aanbieder fungeren.
Op grond van de Telecommunicatiewet
wijst OPTA dus aanbieders aan die op
de markten voor vaste telefonie en
voor huurlijnen een aandeel hebben
van meer dan 25 procent. Om dit aan-
deel vast te stellen gaat OPTA een
marktonderzoek doen. Een dergelijk
onderzoek zal regelmatig worden her-
haald omdat OPTA de aanwijzing als
AMM-aanbieder op periodieke basis
moet bekijken. Dat laatste is nodig
vanwege de snelle ontwikkelingen op
de telecommunicatiemarkt.

GELIJK SPEELVELD

AMM-aanbieders hebben, op grond
van hun grote marktaandeel, de
mogelijkheid de markt te beïnvloeden.
Om deze invloed niet ten koste te
laten gaan van (nieuwe) aanbieders
die nog een positie op de telecom-
markt willen verwerven, moeten de
aangewezen partijen aan bepaalde

vereisten voldoen. Het doel van de
AMM-aanwijzing is dus het creëren
van een ‘gelijk speelveld’.
Aangewezen aanbieders hebben onder
meer de volgende plichten: het ver-
strekken van interconnectie (koppe-
ling van netwerken) aan andere aan-
bieders onder gelijke voorwaarden en
onder gelijke omstandigheden, het
hanteren van op daadwerkelijke kos-
ten gebaseerde, doorzichtige en niet-
discrimerende eindgebruikerstarieven
èn interconnectietarieven, het gebruik
van een door OPTA goedgekeurd kos-
tentoerekeningssysteem en het vol-
doen aan alle redelijke verzoeken tot
toegang tot hun netwerken. 
OPTA heeft intussen besloten welke
aanbieders worden aangewezen als
partij met aanmerkelijke macht op de
markt voor vaste telefonie en voor
huurlijnen. (Zie pagina 84 van deze
Collectie.) Voor nadere informatie
over dit onderwerp kunt u contact
opnemen met drs. L. Korsten, 
afdeling Eindgebruikersmarkt,
telefoon (070) 315 35 29, 
e-mail: L.Korsten@OPTA.nl. �
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Dit blijkt uit de zogenoemde marktmo-
nitor van OPTA, een onderzoekssysteem
waarmee de toezichthouder de ontwik-
kelingen op de telecommunicatiemarkt
volgt en in kaart brengt. In het jaarver-
slag over 1999 presenteerde OPTA voor
het eerst cijfers uit de marktmonitor.
Alle type ‘bellers’ die hun vaste telefo-
nie via KPN laten lopen zijn er het
afgelopen jaar op vooruit gegaan. Als
het belbasis-abonnement als uitgangs-
punt wordt genomen is te zien dat de
‘veelbeller’ er vorig jaar gemiddeld zo’n
140 gulden op vooruit ging. Voor de
‘gemiddelde beller’ en de ‘internetter’
ligt het voordeel op enkele tientjes.
Bellen via een carierselect-bedrijf kan
daar bovenop nog veel meer voordeel

opleveren: de gemiddelde beller bijna
100 gulden en de veelbeller bijna 290
gulden per jaar.

VOORDELEN

Voor de kleine ondernemer lopen de
voordelen op: afgelopen jaar daalde
zijn rekening met 659 gulden. Via car-
rier select kan daar nog bijna 1250
gulden bijkomen. OPTA verwacht dat
het tarief voor het bellen van een
vast toestel naar een mobiele telefoon
behoorlijk omlaag kan. Dit tarief is
vrij hoog; zeker in vergelijking met
het tarief voor bellen van een mobiele
telefoon naar een vast toestel. Elders
in deze Connecties is hieraan een
apart artikel gewijd.

OPTA heeft onder meer gekeken hoe
gemakkelijk het in Nederland is voor
een telefoonabonnee om over te stap-
pen op een andere telecom-aanbieder.
Dat zegt iets over de snelheid waarmee
concurrentie zich kan ontwikkelen.
Nederland scoort hier internationaal
gezien goed en loopt in de pas met

Marktmonitor: Telefoonrekening voor iedereen lager; KPN 
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Ondanks een groot aantal nieuwe concurrenten heeft KPN Telecom op
verschillende terreinen nog een zeer groot marktaandeel. Door de toe-
nemende concurrentie en het toezicht van OPTA zijn de telefoontarieven
voor alle consumenten in 1999 wel gedaald. Tot 2002 zullen de tarieven
van KPN nog zo’n 10 procent dalen bij gelijkblijvende inflatie. De keuze-
mogelijkheden voor consumenten zijn vergroot, waardoor telefoonge-
bruikers bijvoorbeeld door gebruik te maken van carrierselectiebedrijven
op hun telefoonrekening kunnen bezuinigen. Er wordt inmiddels ook
flink geïnvesteerd in de telecommunicatiesector: 4,5 miljard in 1998 
en 9 miljard gulden in 1999. De werkgelegenheid steeg van ruim
40.000 naar bijna 50.000 werknemers.



Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Overstappen is hier betrekkelijk een-
voudig door de invoering van carrier-
selectie, nummerportabiliteit en sinds
kort carrierpreselectie.
Nederland heeft ook de concurrentie 
op het aanleggen van netten bevorderd
door de zogeheten herbalancering die
al in juli 1998 is doorgevoerd. Toen
heeft KPN de abonnementsprijs ver-
hoogd en in overeenstemming gebracht
met de werkelijke kosten. Gelijktijdig
kon het beltarief per minuut met 25
procent omlaag omdat in het beltarief
niet meer aan de aansluiting meebe-
taald wordt. Een aantal bedrijven heeft
met name in de Randstad eigen netten
aangelegd om vooral grootgebruikers
direct aan te sluiten. Telefonie via de

(omroep-)kabel komt nog langzaam van
de grond.

CONCURRENTIE

De mate van concurrentie verschilt per
deelmarkt. Zo zal het voor iedereen
duidelijk zijn dat bij mobiele telefonie
veel concurrentie is, wat heeft geleid
tot lagere tarieven. Op deze spectacu-
lair groeiende markt (verdubbeling naar
6,8 miljoen telefoonbezitters) heeft
KPN marktaandeel verloren en heeft 
nu ongeveer 50 procent in handen.
Libertel is de andere grote speler, met
een aandeel van ongeveer 30 procent.
Telefoneren met een abonnee buiten
het eigen basisgebied kan nu via 
tientallen carrierselectiebedrijven.
Inmiddels maakt 16 procent van de

telefoonabonnees gebruik van deze
mogelijkheid. Dat is nog niet veel,
maar wel een verdubbeling ten opzich-
te van 1998. De invoering van carrierp-
reselectie zal het marktaandeel van
deze bedrijven nog vergroten. 
Concurrentie op lokale telefonie is er
nog vrijwel niet. KPN heeft hier een
marktaandeel van 90 tot 99 procent.
Alleen via de omroepkabel in een
beperkt aantal steden hebben consu-
menten de mogelijkheid om over te
stappen. Op termijn zullen concurrenten
de aansluitlijn van KPN gaan huren (de
zogenoemde ontbundelde toegang) en
dan via de ADSL-techniek geavanceerde
diensten, zoals video op verzoek en snel
internet, gaan aanbieden. KPN zelf gaat
ook dergelijke diensten bieden. �
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blijft dominant

Type gebruiker Vaste telefonie via KPN Vaste telefonie  
met carrier-selectie
(abonnement via KPN)

Verschil Verschil
1-1-1998 1-1-1999 1-1-2000 2000-1999 1-1-2000 met KPN

Weinigbeller 525 588 583 -5 572 -11
Gemiddelde beller 1.310 1.240 1.187 -53 1.088 -99
Veelbeller 2.448 2.186 2.046 -140 1.757 -289
Internetter 2.088 1.960 1.927 -33 1.853 -74
Kleinschalige ondernemer 6.523 5.917 5.258 -659 4.015 -1.243

77



HET WERK IS NOG NIET AF

Naar aanleiding van de gegevens uit 
de marktmonitor concludeert OPTA: 
de markt ontwikkelt zich snel, er
komen nieuwe aanbieders en nieuwe
diensten. De tarieven dalen, maar het
werk is nog niet af. Er is nog een aan-
tal belemmeringen voor verdere concur-
rentieontwikkeling. Schaarste aan
interconnectieverbindingen en huur-
lijnen blijft steeds de kop op steken.
Relatief hoge interconnectietarieven
beperken de mogelijkheden van nieuwe
aanbieders. Het tarief voor bellen van
een vaste aansluiting naar een mobiele
telefoon is erg hoog. Huurlijnen zijn in
Nederland duur, in vergelijking met
andere landen in Europa.

Tariefsystemen zijn ingewikkeld, waar-
door consumenten tarieven moeilijk
kunnen vergelijken om de juiste (meest
voordelige) keus te kunnen maken.
De regelgeving spoort niet met de 
toenemende convergentie (het samen-
smelten van verschillende technieken
zoals omroep, internet en telefonie).
Regelgeving is te veel gericht op klas-
sieke telefoonnetten en zou onafhanke-
lijk van het soort net moeten zijn, dus
ook moeten gelden voor datanetten,
omroepkabel en mobiele netten. 
De Europese Commissie heeft hiertoe
voorstellen gedaan.
Als we naar de mate van liberalisering
van de telecommunicatiemarkt kijken
dan zien we dat in het Verenigd

Koninkrijk de markt bijna geheel 
geliberaliseerd is. Op enige afstand
volgen de andere landen, waarbij
Nederland koploper van die groep is.
Nederland scoort met name laag op
de factor ‘non-discriminatie’. Met
andere woorden: het is voor concur-
renten van KPN niet eenvoudig om
onder dezelfde voorwaarden en tarie-
ven van diensten gebruik te kunnen
maken als KPN zelf doet. Op het
gebied van infrastructuur scoort
Nederland binnen Europa samen 
met het VK het hoogst: er is dus
keuze uit netwerken van anderen. 
Het jaarverslag van OPTA, inclusief 
de marktmonitor, is te vinden op de
OPTA-site. �
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OPTA is van mening dat KPN de wette-
lijke verplichting tot het bieden van
toegang tot haar centrales niet na-
komt. Bovendien mogen niet tussen-
tijds nieuwe voorwaarden worden toe-
gevoegd. OPTA betwijfelt of er sprake
is van ruimtegebrek in de centrales van
KPN. Daar komt bij dat de Europese
richtlijnen voorschrijven dat KPN zelf
ook moet meeloten. Met een loting zou
KPN in de praktijk de concurrentie 
buiten de deur kunnen houden voor
vormen van bijzondere toegang. De
concurrenten van KPN zouden op MDF-
access (ontbundelde toegang tot de
aansluitlijn) gebaseerde diensten,
zoals snel internet of ‘video on
demand’, niet kunnen aanbieden.
Omdat KPN is aangewezen als partij
met aanmerkelijke marktmacht is zij
verplicht redelijke verzoeken van con-

currenten tot toegang tot het KPN-net-
werk te honoreren. Op grond van het
non-discriminatiebeginsel is KPN even-
eens verplicht andere partijen die
dienstverlening te bieden die zij ook
aan zichzelf levert. Dit betekent dat
KPN op locaties waar zij zelf op MDF-
access gebaseerde diensten aanbiedt,
ook haar concurrenten deze mogelijk-
heid moet bieden. OPTA liet weten zeer
bezorgd te zijn over de handelwijze
van KPN, met name wat betreft de
loting, en maakte deze zorgen per
brief kenbaar. Inmiddels heeft KPN 
aan haar concurrenten laten weten 
dat de loting voorlopig van de baan is.
KPN heeft maatregelen voorgesteld om
meer collocatieruimte voor de concur-
rentie beschikbaar te stellen. Daarmee
zou het  de omvang van het door KPN
gesuggereerde schaarsteprobleem kun-

nen worden teruggedrongen. Intussen
hebben twee concurrenten van KPN,
Eager Telecom en VersaPoint, een
geschil bij OPTA ingediend over MFD-
access en collocatie. Zie daarvoor een
artikel elders in dit blad. De volledige
tekst van de brieven die OPTA aan KPN
heeft gestuurd is te vinden op de web-
site van OPTA: www.opta.nl.

VERORDENING

De Europese Commissie heeft recente-
lijk een verordening voorgelegd aan
het Europees Parlement over ontbun-
delde toegang tot het aansluitnet. De
verordening houdt in dat de Europese
toezichthouders worden verplicht
ervoor te zorgen dat die ontbundelde
toegang er uiterlijk eind dit jaar is.
Voormalig monopolisten moeten, vol-
gens de Commissie, toegang bieden tot
hun aansluitnet op basis van eerlijke,
redelijke en niet-discriminerende voor-
waarden. Het tarief dat zij daarvoor
vragen moet kostengeoriënteerd zijn.
Voor Nederland hebben deze richtlijnen
geen directe gevolgen, omdat OPTA al
eind 1997 besloot dat KPN desge-
vraagd ontbundelde toegang tot haar
net moet bieden. �
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De loting die KPN wilde houden om de locaties voor collocatie te verdelen
is voorlopig van de baan. Dat heeft KPN onlangs aan haar concurrenten
laten weten. Deze concurrenten moeten in de telefooncentrales van KPN
hun apparatuur kunnen plaatsen (collocatie) om op die manier bijvoor-
beeld snel internet via ADSL aan te kunnen bieden. Volgens KPN was er
te weinig ruimte in haar centrales voor de apparatuur van de concurrentie
en wilde daarom die schaarse ruimte gaan verloten. OPTA had KPN al per
brief laten weten het met deze handelwijze niet eens te zijn.



De IRG schrijft één en ander in een
reactie op de definitieve voorstellen
van de Europese Commissie (EC) voor
herziening van de (tele)communica-
tieregelgeving. Eerder dit jaar had 
de IRG al gereageerd op de concept-
voorstellen van de EC. Ook toen
stond de kwestie van het aanwijzen
van bedrijven als partij met een aan-
merkelijke macht op de telecommarkt
centraal. De IRG liet destijds weten
dat het instrument aanmerkelijke
marktmacht in elk geval gehandhaafd
moet blijven, maar dat toezichthou-
ders dergelijke instrumenten wel
flexibel moeten kunnen inzetten. Een
telecombedrijf dat is aangewezen als
aanmerkelijke marktmacht heeft een
aandeel van meer dan 25 procent op
een bepaald deel van de telecom-

markt en moet aan bepaalde extra
verplichtingen voldoen.
Volgens de IRG rechtvaardigt de hui-
dige marktsituatie geen interventie-
drempel zoals die wordt gehanteerd
in het algemene mededingingsrecht.
Daar geldt in beginsel een grens van
50 procent voor bedrijven met een
zogeheten economische machtsposi-
tie (EMP). De IRG stelt in haar jong-
ste reactie op de EC-voorstellen dat
een dergelijk hoge drempel ertoe
leidt dat individuele en zakelijke af-
nemers van telecomdiensten (eind-
gebruikers) onvoldoende keuze krij-
gen, geen lage tarieven betalen en
evenmin de beste kwaliteit krijgen. 
Verder is, aldus de IRG, het door de
EC voorgestelde aanmerkelijke markt-
macht-regime in strijd met een rege-

ling van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO). De WTO-drempel voor inter-
ventie ligt lager dan het EMP-regime
dat de EC nu voorstelt. Aan die rege-
ling heeft de EC (en bijvoorbeeld ook
de Nederlandse regering) zich ver-
bonden. De EC moet daarom naar het
oordeel van de IRG kiezen voor een
lagere drempel voor interventie die
overeenkomt met de WTO-regeling.
De IRG stelt daarom voor de letterlij-
ke WTO-clausule te combineren met
een criterium van marktbeïnvloeding.
Dat criterium luidt: ‘Het vermogen
om materieel de participatiemogelijk-
heid te beïnvloeden wordt geacht
aanwezig te zijn als een marktspeler
een marktaandeel van 30 procent of
meer heeft’. Deze oplossing past vol-
gens de IRG ook in de modernisering
van het Europese algemene mededin-
gingsrecht. Daarin wordt met een
vergelijkbaar kwantitatief criterium
gewerkt. Het percentage van 30 
procent is ontleend aan de nieuwe
groepsvrijstelling voor verticale
mededingingsregelingen. Een derge-
lijk percentage sluit, aldus de IRG,
bovendien goed aan bij de wens van
de EC om het sectorspecifieke mede-
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De Europese telecommunicatietoezichthouders stellen voor om, in het
kader van de herziening van de Europese telecommunicatieregels, een
grens van 30 procent te hanteren bij het aanwijzen van telecombedrijven
als partij met een aanmerkelijke macht op de markt. Dit percentage
sluit volgens de toezichthouders, verenigd in de Independent Regulators
Group (IRG), aan bij het Europese algemene mededingingsrecht. In
Nederland ligt de grens voor aanmerkelijke marktmacht nu bij 25 pro-
cent. De Europese Commissie had voorgesteld telecombedrijven pas ver-
plichtingen op te leggen bij een marktaandeel van 50 procent of meer.

Toezichthouders in reactie op definitieve voorstellen Europese Commissie:



dingingsrecht meer in lijn te brengen
met het algemene mededingingsrecht.

ANDERE VOORSTELLEN

De IRG heeft ook gereageerd op een
aantal andere voorstellen van de EC.
Zo ondersteunt de IRG de voorstel-
len van de EC die marktpartijen de
mogelijkheid biedt om bij een onaf-
hankelijke rechterlijke instantie in
beroep te kunnen gaan. Dit strookt
ook met de Nederlandse praktijk.
Omwille van de rechtszekerheid
vindt de IRG het van belang dat
‘oude’ aanwijzingen die – in het
geval van Nederland – OPTA heeft
gegeven met de daarbij behorende
verplichtingen in stand blijven 
totdat een definitieve uitspraak is
gedaan in een bezwaar- of beroeps-
procedure tegen de ‘nieuwe aan-
wijzing’. Dit houdt bijvoorbeeld in
dat een bestaande aanwijzing van
een bedrijf tot partij met een aan-
merkelijke marktmacht niet kan wor-
den opgeschort omdat dit bedrijf
een nieuwe beslissing aanvecht. Dit
zou tot onzekerheden in de markt
leiden.

GEREEDSCHAPSKIST

De IRG is verder van oordeel dat, naar
analogie van de graafrechten, er ook
installatierechten voor antenne-
opstelpunten zouden moeten komen.
Het aanleggen van een UMTS-netwerk
(de nieuwe generatie mobiele telefo-
nie) betekent immers dat twee tot
drie maal zoveel antennes nodig zijn
als voor de bestaande mobiele net-
werken, terwijl het aanleggen van
deze netwerken nu al tot problemen
leidt. Naar de mening van de IRG kan
de antenne-schaarste een cruciale fac-
tor worden voor de ontwikkeling van
concurrentie op mobiele netwerken. 
Naar het oordeel van de EC moet een
toezichthouder beschikken over een
‘gereedschapskist’ met verplichtingen
die hij kan opleggen. Het inzetten
van deze gereedschapskist voorkomt
overregulering. De IRG steunt deze
visie van de Commissie. Door de toe-
zichthouder te verplichten aan te
tonen dat het inzetten van dergelijke
verplichtingen proportioneel en nood-
zakelijk zijn, ontstaat er een juiste
balans tussen rechtszekerheid en
flexibiliteit. �
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IRG: kostenoriëntatie 
bij toegang tot 
de aansluitlijn
Wat betreft de ontbundelde toegang
tot de aansluitlijn is het volgens de
IRG redelijk dat voormalige monopo-
listen zoals KPN verplicht zijn kos-
tengeoriënteerde tarieven te rekenen
totdat er voldoende concurrentie
bestaat in het lokale netwerk. De
voormalig monopolist heeft op de
aansluitlijn (het laatste stukje van
het netwerk naar de telefoonaanslui-
ting in de woning) immers een
dominante positie.
Als er geen sprake zou zijn van een
dergelijke verplichting, dan zou dit
leiden tot vele bezwaar- en beroeps-
procedures van concurrerende tele-
combedrijven. Daardoor zou de uit-
voering van de Europese verorde-
ning, waarbij ex-mopolisten ver-
plicht zijn toegang te verlenen tot
de aansluitlijn, aanzienlijke vertra-
ging oplopen. Dit zou weer in tegen-
spraak zijn met wat de regerings-
leiders tijdens de Europese Top in 
Lissabon, eerder dit jaar, zijn 
overeengekomen.

‘Leg grens voor aanmerkelijke marktmacht bij 30 procent’
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In het consultatiedocument neemt
OPTA een aantal voorlopige stand-
punten in over het onderwerp collo-
catie. Omdat OPTA groot belang hecht
aan duidelijkheid voor aanbieders
over deze kwestie, is besloten tot
een consultatieprocedure die zal
resulteren in richtsnoeren (beleids-
regels). Daarbij zal ook aandacht
worden besteed aan de zogenoemde
‘eenmalige kosten’ die aan deze vorm
van toegang zijn verbonden.

LEEGSTANDKOSTEN

In het consultatiedocument legt OPTA
een aantal vragen voor over de wijze
waarop aan collocatie vorm gegeven
zou moeten worden en over de

manier waarop KPN en haar concur-
renten de kosten voor collocatie zou-
den moeten verrekenen. Zo vraagt
OPTA onder meer aan telecombedrij-
ven te reageren op de door KPN
Telecom in haar collocatie-aanbod
gehanteerde selectie van faciliteiten.
Daarnaast wil OPTA weten of tele-
combedrijven zich kunnen vinden 
in een aantal vereisten voor een 
procedure rondom het bestellen van
collocatie. Ook stelt OPTA in het con-
sultatiedocument vragen over het
systeem van doorberekening van de
kosten van collocatie en over de
wijze waarop er zou moeten worden
omgesprongen met de verrekening
van leegstandkosten.

Telecombedrijven en andere belang-
stellenden konden tot uiterlijk 
30 oktober 2000 schriftelijk op dit
document reageren en/of mondeling
hun visie kenbaar maken tijdens een
hoorzitting op 27 oktober 2000. 
OPTA zal deze reacties betrekken bij
het opstellen van richtsnoeren.

HOORZITTING

Het consultatiedocument – ook in
een Engelstalige versie – is te 
vinden op de website van OPTA:
www.opta.nl. Wie een gedrukt 
exemplaar wil kan een e-mail of
briefje sturen naar OPTA, ter 
attentie van mw. M. van Druten
(m.vandruten@opta.nl), afdeling
Interconnectie en Bijzondere
Toegang, Postbus 90420, 
2509 LK Den Haag, onder vermelding
van ‘Consultatiedocument collocatie
en eenmalige kosten’. �
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Concurrenten van KPN moeten de mogelijkheid hebben hun apparatuur
te plaatsen in de telefooncentrales van KPN (collocatie) om hun dien-
sten via de aansluitlijn van KPN te kunnen aanbieden. Bij verzoeken om
collocatie moet KPN de principes van non-discriminatie, transparantie en
kostenoriëntatie hanteren. Dat stelt OPTA in het onlangs gepubliceerde
consultatiedocument ‘Collocatie en eenmalige kosten voor toegang tot
de aansluitlijn’.



De aanwijzing gebeurt op basis van de
Telecommunicatiewet. Daarin staat
dat een telecomaanbieder met een
marktaandeel van meer dan 25 pro-
cent wordt aangewezen als aanbieder
met een aanmerkelijke marktmacht.
Uit een door OPTA verricht onderzoek
blijkt dat het marktaandeel van KPN
Mobile op de mobiele-telefoonmarkt
tussen de 35 en 45 procent ligt. 
Het marktaandeel van Libertel op 
deze markt ligt tussen de 25 en 35
procent.
Met de aanwijzing van Libertel en KPN
Mobile tot aanmerkelijke marktmacht
wordt de concurrentie gestimuleerd.
Zo zijn KPN Mobile en Libertel onder
andere verplicht te voldoen aan alle
redelijke verzoeken om toegang tot
hun mobiele netten. Zij moeten
bovendien deze toegang verlenen
tegen niet-discriminerende voorwaar-
den en tarieven. Hierdoor wordt het

voor telecombedrijven die zelf niet
over een mobiel netwerk beschikken,
zoals carrierselect-aanbieders, gemak-
kelijker hun diensten via mobiele net-
werken aan te bieden.
Ook stimuleert deze maatregel directe
interconnectie tussen mobiele aanbie-
ders onderling. Nu nog worden alle
gesprekken tussen abonnees van de
diverse mobiele aanbieders afgewikkeld
via het vaste netwerk van KPN. Een

directe verbinding tussen netwerken is
niet alleen efficiënter, maar kan ook
kostenbesparend werken omdat aanbie-
ders geen gebruik meer hoeven te
maken van KPN’s vaste netwerk. OPTA
hoopt dat de mobiele aanbieders deze
besparingen doorgeven aan hun abon-
nees in de vorm van lagere tarieven.

RECHTER

In oktober 1999 had OPTA zowel KPN
Mobile als Libertel al aangewezen als
aanbieder met aanmerkelijke macht 
op de markt voor mobiele telefonie.
Libertel tekende bezwaar aan tegen
die aanwijzing en verzocht tegelijker-
tijd de rechter het besluit van OPTA 
te schorsen. Omdat OPTA het aanwij-
zingsbesluit naar de mening van de
rechter onvoldoende had gemotiveerd,
willigde de rechter het verzoek van
Libertel in. OPTA heeft nu een nieuwe
beslissing genomen op het bezwaar
van Libertel. KPN Mobile had geen
bezwaar aangetekend tegen de aan-
wijzing. Het door OPTA uitgevoerde
marktonderzoek, dat in het vervolg
jaarlijks zal plaatsvinden, wees uit dat
er geen aanleiding is om de aanwij-
zing van KPN Mobile in te trekken. �
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OPTA heeft Libertel alsnog aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke
macht op de markt voor mobiele telefonie. Deze aanwijzing was door 
de rechtbank in Rotterdam in eerste instantie geschorst. De aanwijzing
van KPN Mobile als aanbieder met aanmerkelijke macht op de mobiele-
telefoonmarkt wordt gecontinueerd. Doel van deze maatregelen is het
bevorderen van de concurrentie op de mobiele-telefoonmarkt. 



Met de aanwijzingen, die op basis van
de Telecommunicatiewet zijn genomen,
verwacht OPTA de concurrentie op de
desbetreffende markten te blijven sti-
muleren. Een telecomaanbieder met
een marktaandeel van meer dan 25
procent wordt aangewezen als aanbie-
der met een aanmerkelijke marktmacht.
Door de aanwijzingen blijft KPN ver-
plicht op een transparante en niet-dis-
criminerende manier vaste openbare

telefonie en huurlijnen aan te bieden.
Bovendien moeten de tarieven kosten-
georiënteerd zijn, dat wil zeggen geba-
seerd op de onderliggende kosten plus
een redelijke winstopslag. Het gaat

dan zowel om de tarieven die de KPN-
abonnees betalen als de (interconnec-
tie)tarieven die concurrenten betalen
bij gebruik van het netwerk van KPN.
Met de inwerkingtreding van de
Telecommunicatiewet op 15 december
1998 werd KPN voor een periode van
twee jaar, dus tot 15 december 2000,
aangewezen als aanmerkelijke markt-
macht op de markten voor vaste open-
bare telefonie en huurlijnen. OPTA
heeft onderzocht of KPN na afloop van
die termijn opnieuw zo’n aanwijzing
zou moeten krijgen.
Uit het marktonderzoek dat OPTA heeft
laten uitvoeren blijkt dat op de markt
voor vaste openbare telefonie (aanslui-
tingen, lokaal, nationaal en internatio-

OPTA: KPN blijft aanbieder met aanmerkelijke marktmacht voor
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Marktaandelen van KPN in verschillende categorieën huurlijnen in procenten (cijfers 2000 betreffen eerste halfjaar)
< 2 Mb 2 Mb > 2Mb PVC Totaal
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000

Nationaal > 95 > 95 75-85 65-75 25-35 10-20 75-85 75-85 75-85 65-75
Internationaal 90-100 85-95 80-90 60-70 40-50 10-20 - - 60-70 40-50
Totaal > 95 > 95 75-85 65-75 30-40 10-20 50-60 50-60 70-80 60-70

OPTA hernieuwt de aanwijzing van KPN als aanbieder met aanmerkelijke
macht op de markt voor vaste openbare telefonie en op de markt voor
huurlijnen. De huidige aanwijzing liep op 15 december 2000 af. Door 
de aanwijzing, die gebaseerd is op een marktonderzoek dat OPTA heeft
laten uitvoeren, blijven de verplichtingen die nu al gelden voor KPN van
kracht. Uit het onderzoek blijkt dat KPN op de markt voor vaste openbare
telefonie een aandeel heeft tussen de 85 en 95 procent. Op de markt
voor huurlijnen heeft KPN een aandeel tussen de 60 en 70 procent. OPTA
spreekt verder haar bezorgdheid uit over het voornemen van de Europese
Commissie om in de toekomst de grens voor aanduiding van aanmerkelijke
marktmacht op 50 procent vast te stellen. OPTA bepleit samen met de
andere Europese telecomtoezichthouders een percentage van 30 procent.

Opmerkingen bij de tabel
� < 2 Mbit/s bevat onder meer analoog
� PVC (Permanent Virtual Circuit) zijn huurlijnen met een flexibele capaciteit
� nationale huurlijnen zijn huurlijnen binnen Nederland
� internationale huurlijnen zijn huurlijnen vanuit Nederland naar het buitenland
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naal telefoonverkeer en het bellen van
een vast naar een mobiel toestel) in
geringe mate sprake is van toenemen-
de concurrentie. Lag het marktaandeel
van KPN op deze markt over 1999 nog
tussen de 90 en 100 procent, in het
eerste half jaar van 2000 lag het
marktaandeel tussen de 85 en 95 
procent.

HUURLIJNEN

Ook op de markt voor huurlijnen (ver-
bindingen die continu aanwezig zijn
tussen twee vaste punten) is KPN nog
steeds een dominante marktpartij.
Hoewel de mate van concurrentie per
categorie huurlijn is onderzocht, is
bij de aanwijzing KPN’s positie op de
gehele markt van huurlijnen relevant.
KPN had op de gehele huurlijnen-

markt in de eerste helft van 2000
een marktaandeel tussen de 60 en 
70 procent (1999: tussen de 70 en
80 procent).
Wel is sprake van grote verschillen in
marktaandelen in de verschillende
categorieën huurlijnen. In het alge-
meen kan gesteld worden dat de con-
currentie sterker is in de categorieën
huurlijnen met hogere capaciteit. Dit
is eenvoudig te verklaren: nieuwe
aanbieders starten eerst met de bouw
van netwerken in stedelijke gebieden
waar de meeste potentiële gebruikers
aanwezig zijn. De vraag naar huurlij-
nen met een hoge capaciteit is name-
lijk met name geconcentreerd in die
stedelijke gebieden. Zij sluiten daar
allereerst de gebruikers met vraag
naar hoge capaciteitshuurlijnen aan.

Immers, deze gebruikers genereren de
meeste omzet en bij deze gebruikers
zal dus de voor de aansluiting nodige
hoge investering als eerste worden
terugverdiend. Bovendien worden
huurlijnen met hoge capaciteit met
name gebruikt door grote vestigingen
van grote bedrijven, die zich vrijwel
altijd in deze stedelijke gebieden
bevinden. De bovenste tabel op pagina
6 geeft een overzicht van de markt-
aandelen van KPN in de verschillende
categorieën huurlijnen.
Op grond van de uitkomsten van het
marktonderzoek is KPN opnieuw aan-
gewezen als aanbieder met aanmerkelij-
ke macht op de twee genoemde mark-
ten. OPTA zal jaarlijks op basis van
nieuwe marktinformatie onderzoeken of
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vaste telefonie en huurlijnen

Marktaandelen van KPN op de totale markt voor vaste telefonie en voor 
de verschillende diensten in procenten (cijfers 2000 betreffen eerste halfjaar)

1999 2000
Totaal 90% en 100% 85% en 95%
Aansluiting > 95 > 95%
Lokaal verkeer > 95 > 95%
Nationaal verkeer 80% en 90% 75% en 85%
Internationaal verkeer 75% en 85% 65% en 75%
Vast-mobiel verkeer 90% en 100% 85% en 95% 
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de aanwijzing moet blijven gelden.
Overigens is de aanmerkelijke markt-
macht-grens van 25 procent in Euro-
pees verband aan discussie onderhe-
vig. De Europese Commissie heeft, in
het kader van de herziening van de
Europese telecommunicatieregels per
2002, voorgesteld telecombedrijven
pas extra verplichtingen op te leggen
bij een marktaandeel van 50 procent
of meer. 

GRENS VAN 30 PROCENT

De Independent Regulators Group
(IRG), het samenwerkingsverband van
Europese telecomtoezichthouders
waarvan OPTA deel uitmaakt, heeft
voorgesteld een grens van 30 procent
te hanteren. Dit percentage sluit vol-
gens de IRG beter aan bij de drempel
die de Wereldhandelsorganisatie han-
teert voor interventie op een bepaalde
nationale telecommunicatiemarkt.
Bovendien zouden bij een drempel
van 50 procent de nu geldende ver-
plichtingen voor dominante marktpar-
tijen worden losgelaten die nodig zijn
om concurrentie tot stand te brengen
en de leverplicht van diensten aan
concurrenten te garanderen. �
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Met die woorden reageerde OPTA-voor-
zitter Jens Arnbak op de aangekondig-
de overname van programma-aanbieder
SBS door kabelbedrijf UPC. Arnbak
deed zijn uitspraken tijdens het con-
gres ‘De kabel in de 21e eeuw’, dat op
15 maart jl. in Amsterdam plaatsvond.
Hij ging in zijn speech niet alleen in
op de mogelijke gevolgen van de
fusieplannen van UPC en SBS, maar
ook op de mogelijkheden die de kabel
biedt als alternatief voor het telefoon-
net van KPN.
Arnbak begon echter met het nieuws
van dat moment. Volgens Arnbak is,

als reactie op de plannen van UPC 
en SBS, alweer de roep te horen om
regels te stellen aan cross ownership
om daarmee een marktmacht te kun-
nen beteugelen. Cross ownership wil
zeggen dat een (krachtige) speler in
de ene markt, bijvoorbeeld een eige-
naar van een netwerk, ook een flink
aandeel heeft in ondernemingen in
daarmee verwante markten, bijvoor-
beeld diensten die over dat netwerk
kunnen worden geleverd.
Strenge regels stellen aan een dergelij-
ke combinatie stuit volgens Arnbak op
nogal wat bezwaren. ‘Ten eerste is het

moeilijk om in bestaande, verticaal
geïntegreerde, verbanden in te grij-
pen. Terugdraaien levert schade en
schadeplichtigheid op. Ten tweede:
fusies zijn het gevolg van economi-
sche wetmatigheden, zoals schaalver-
groting en internationalisering.
Nederland is tenslotte geen eiland. Ten
derde: we zien ook in andere sectoren,
zoals de telecom, voorbeelden van
verticale integratie. Daar heeft KPN
grote aandelen in bepaalde deelmark-
ten. Eigendom is dan ook niet zozeer
het probleem. Toegang, dáár draait het
om. Een beter recept dan regels voor
cross ownership is: goede regels stel-
len aan de toegang. De ONP-regels
zijn daarvoor het juiste medicijn.’

SLECHTS EEN PROCENT KABELTELEFOON

Met de kabel, onderstreepte Arnbak 
in zijn betoog nog eens, kan meer 
dan alleen het distribueren van tv- 
en radioprogramma’s. Hij doelde met
name op internet en telefonie. Toch
gaat verreweg het meeste telefoon- 
en internetverkeer nog steeds via het
vaste net van KPN. Uit onderzoek dat
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OPTA-voorzitter Arnbak tijdens congres over kabel in 21e eeuw:

‘Kabelbedrijven zouden gescheiden boekhouding moeten voeren’
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Kabelbedrijven die eigen tv- of radioprogramma’s gaan aanbieden, zoals
straks wellicht in het geval van UPC/SBS, mogen zichzelf niet bevoor-
delen boven hun concurrenten. Noch qua prijs, noch qua plaats op de
kabel. Een dergelijke verticale integratie kan ook leiden tot een ondoor-
zichtiger kostenstructuur. Daarom zou er een gescheiden boekhouding
moeten komen voor enerzijds inkomsten uit en uitgaven voor distributie
van programma’s over de infrastructuur en anderzijds voor inkomsten uit
en uitgaven voor andere diensten, zoals telefonie. De boeken moeten
helder maken wie waarvoor betaalt en kruissubsidie uitsluiten. Zonodig
kan OPTA nadere richtsnoeren vervaardigen over de boekhoudkundige
principes. Dan hoeft de combinatie UPC/SBS niet meer als bedreigend 
te worden gezien, want de consument heeft dan de keus.



OPTA heeft laten uitvoeren blijkt dat
inmiddels elf procent van de internet-
ters in Nederland een abonnement via
een kabelbedrijf heeft afgesloten. En
slechts één procent van de consumen-
ten die OPTA heeft laten enquêteren
heeft een telefoonabonnement bij een
kabelbedrijf.
Arnbak: ‘De Telecommunicatiewet rept
echter met geen woord over de kabel-
infrastructuur als mogelijkheid om
daarover andere diensten dan omroep-
diensten aan te bieden. De huidige
regels voor Open Network Provision op
het gebied van telefonie – en in het
verlengde daarvan inbeldiensten voor
internet – gelden dus nagenoeg alleen
voor het vaste telefoonnet. Met andere
woorden: de huidige regels lopen ach-
ter bij de nieuwe technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen. 
De Telecommunicatiewet kent het
woord Internet niet eens!’
Zoals bekend heeft de Europese
Commissie eind 1999 voorstellen
gedaan voor een herziening van de
Europese telecomregels. In deze 
zogeheten ONP-review benadrukt de
Commissie de noodzaak van technolo-
gische neutraliteit van de regelgeving.

Daarmee wordt bedoeld dat voor ver-
schillende infrastructuren waarover
dezelfde diensten kunnen worden gele-
verd ook dezelfde principes moeten
gelden.

KABEL VOLWAARDIG ALTERNATIEF

Wat betreft de kabel stelt de Europese
Commissie dat zij geharmoniseerde
regelgeving op Europees niveau niet
gepast vindt, met als argument dat de
kabelmarkt een zich nog ontwikkelen-
de markt is die de tijd moet krijgen
tot volle wasdom te komen. Met dat
laatste is OPTA het niet eens. Arnbak:
‘Als het gaat om de kabel vindt OPTA
niet dat je in
Nederland kunt
spreken van een
zich ontwikkelen-
de infrastructuur.
Immers: meer
dan 90 procent
van de

Nederlandse huishoudens is op de
kabel aangesloten. Daarmee is de
kabel een volwaardig alternatief voor
het vaste KPN-net. In de visie van
OPTA betekent dit, dat waar de kabel
een alternatief is voor het aanbieden
van diensten èn er bovendien sprake 
is van een aanmerkelijke macht op de
markt, dezelfde spelregels dienen te
gelden als voor het KPN-netwerk.
Anders zijn we op een nieuwe 
manier aan het discrimineren.’
Maar om de ONP-regels te kunnen 
toepassen op de kabel moet, stelde
Arnbak, eerst worden vastgesteld
welke positie kabelmaatschappijen

hebben op de 
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verschillende markten. Dat kabelbedrij-
ven op de omroepmarkt een aanmerke-
lijke marktmacht hebben behoeft wei-
nig betoog. Op de telefoonmarkt heb-
ben kabelbedrijven, in tegenstelling
tot KPN, vooralsnog geen groot aan-
deel. Op de markt voor Internet-
diensten moet je een onderscheid 
aanbrengen tussen productmarkt en
geografische markt. Bij de product-
markt moet je nagaan om welke 
internetdienst het gaat. Dus: is het
smalband-internet, is het breedband-
internet of is het iets tussen smal- 
en breedband in? In elk van de drie
gevallen zul je moeten je nagaan of er
alternatieven zijn, bijvoorbeeld UMTS
of de Wireless Local Loop. Bij de geo-
grafische markt is de centrale vraag:
heeft een kabelmaatschappij binnen
zijn verzorgingsgebied aanmerkelijke
macht op de markt voor internettoe-
gang, ofwel een aandeel van 25 pro-
cent of meer?’

NAAST HUISMERK OOK ANDERE MERKEN

Arnbak ging ook nog in op de concur-
rentie tussen de verschillende infrast-
ructuren. ‘Infrastructuur- en diensten-
concurrentie kun je echter niet los van

elkaar zien. Er is sprake van een 
wisselwerking tussen die twee. Open
toegang tot infrastructuur bevordert
dienstconcurrentie, terwijl een bloeien-
de dienstenconcurrentie zal leiden tot
verdere investeringen in de infrastruc-
tuur. Het is de consument die daar de
vruchten van plukt in de vorm van een
scherpe verhouding tussen prijs en
kwaliteit.’
Kabelbedrijven hebben onlangs laten
weten dat zij niet willen dat internet-
en telefoonaanbieders toegang tot de
kabel kunnen eisen. Volgens hen zou
dit de prikkel tot investeringen wegne-
men als concurrerende dienstenaanbie-
ders een ‘free ride’ kunnen krijgen.
Arnbak: ‘Maar als bestaande en nieuwe
netten gesloten blijven voor nieuwe
dienstenaanbieders, worden consumen-
ten daar de dupe van. Zij blijven
beperkt in hun keuzemogelijkheden.’
Dit alles staat in schril contrast met 
de ontwikkelingen overzee. Zo heeft
TimeWarner/America Online al laten
weten dat zij consumenten de keuze
willen laten tussen verschillende inter-
net- en contentaanbieders op hun
infrastructuur. De combinatie Time-
Warner/America Online ziet, conclu-

deerde Arnbak, voldoende brood in het
beschikbaar stellen van ruimte aan
andere aanbieders, naast het aanbie-
den van het eigen merk. Zo doet Albert
Heijn het ook: huismerk èn andere
merken naast elkaar in de schappen.’

KABEL HEEFT NU NOG VOORSPRONG

Arnbak waarschuwde dat als kabelaars
hun netten hardnekkig gesloten willen
houden, zij straks worden ingehaald
door andere netwerkaanbieders en/of
nieuwe ontwikkelingen. ‘Of was u soms
vergeten dat KPN bezig is met ADSL
voor zichzelf en voor anderen? Of had
u over het hoofd gezien dat draadloos
internet tegenwoordig ook al bij wijze
van WAP mogelijk is en over twee jaar
via UMTS? De kabel heeft nu nog een
zekere voorsprong op met name het
gebied van breedband-internet. Maar
die voorsprong kan in deze tijd, waarin
de ene technologische ontwikkeling
over de andere heenbuitelt, zo maar
zijn omgezet in een achterstand.
Kortom kabelaars: buit de multimediale
potentie van uw netwerk ten volle uit.
Neem een voorbeeld aan het, ook in
dit opzicht, land van de onbegrensde
mogelijkheden.’ �
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UPC-tarief voor door

Kabelmaatschappij UPC moet het ver-
zoek van radioprogramma-aanbieder
Betaco om haar radioprogramma 8FM
op de kabel toe te laten onmiddellijk
in behandeling nemen. Dat heeft OPTA
bepaald na een klacht van Betaco.
8FM zendt uit in delen van Noord-
Brabant in de ether en via de kabel
van Essent. In Eindhoven en omgeving
is de kabel in handen van UPC.

De omroepwet en de richtsnoeren zoals
OPTA die heeft opgesteld, verplichten
kabelmaatschappijen zoals UPC pro-
gramma-aanbieders als Betaco toe te
laten als die laatsten een redelijk ver-
zoek daartoe indienen. Betaco probeert
al sinds december 1996 toegang te
krijgen. Er zijn slechts drie gronden 
op basis waarvan toegang kan worden
geweigerd. Dat zijn de dreiging dat
(een gedeelte van) het netwerk wordt
verstoord (technische integriteit),
capaciteitsproblemen en de weigering
door de programma-aanbieder om een
kostengeoriënteerde prijs te betalen.
UPC weigerde de aanvraag van 8FM 
in behandeling te nemen omdat de
Programma-raad meerdere keren nega-

tief heeft geoordeeld over de aanvraag.
UPC beschouwt het oordeel van de
Programmaraad als zo zwaarwegend dat
dit altijd zou moeten worden gevolgd.
Daarnaast verwijst UPC naar capaci-
teitsproblemen en de technische inte-
griteit. OPTA ziet in de technische
integriteit en de capaciteitsproblemen
geen gronden tot weigering. Bovendien
bleek dat UPC in het verleden adviezen
van de Programmaraad naast zich heeft
neergelegd. Daarom is nu een aanwij-
zing uitgegaan waarbij UPC wordt ver-
plicht de aanvraag in behandeling te
nemen en 8FM een aanbod te doen. 
OPTA beveelt UPC en de Programma-
raad aan een eenduidige en transpa-
rante procedure op te stellen over hoe
zij moeten omgaan met aanvragen.
Daarnaast zou de Programmaraad aan
moeten geven welke 25 programma’s
tot het basispakket behoren en welke
niet. Over die 25 kan de Programma-
raad dan zwaarwegend adviseren. 
Over de resterende zenders kan UPC
dan zelfstandig besluiten nemen.
De volledige tekst van het besluit is 
te vinden op de website van OPTA:
www.opta.nl. �
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Het tarief dat UPC eind 1998 vroeg
voor het doorgeven van televisie-
programma’s van Canal+ in de
regio Amsterdam wordt verlaagd.
Dit volgt uit een definitief besluit
dat OPTA eind juli nam in een 
geschil dat door Canal+ was 
ingediend tegen Kabeltelevisie
Amsterdam, later A2000 en 
nu UPC geheten.

Het tarief was ruim vier miljoen gul-
den voor twee analoge kanalen. Dat
wordt nu teruggebracht naar ruim 
1,4 miljoen gulden voor één digitaal
kanaal. Canal+ kan echter via dit ene
digitale kanaal haar twee programma’s
uitzenden in plaats van via twee ana-
loge kanalen zoals nu het geval is.
OPTA verwacht dat dit besluit van
invloed zal zijn op de tarieven die
UPC kan berekenen aan Canal+, maar
ook aan andere aanbieders, voor de
jaren na 1998. Hierover moeten par-
tijen zelf onderhandelen.In december
1998 heeft Canal+ aan OPTA verzocht
uitspraak te doen over de vergoeding
van twee miljoen gulden per jaar die
UPC, toen nog KTA, wilde hebben voor
het gebruik van één (analoog) kanaal



in de regio Amsterdam. Dit tarief is
destijds door de minister van
Economische Zaken goedgekeurd.
Canal+ gaf haar twee programma’s via

een analoog systeem door en had
daarvoor twee kanalen nodig, wat
neerkwam op zo’n vier miljoen gulden
per jaar. Canal+ gaf echter aan over te

willen stappen op digitale doorgifte
van haar programma’s. Die digitale
doorgifte van twee programma’s was
mogelijk via slechts één kanaal. OPTA
heeft UPC ge-dwongen tot digitale
doorgifte. En hoewel UPC hier bezwaar
tegen had, heeft OPTA ook dat
bezwaar nu verworpen.

DECODER

Het definitieve besluit zoals OPTA dat
nu genomen heeft, is conform eerder
vastgestelde richtsnoeren. Daarin
staat dat UPC slechts een tarief in
rekening mag brengen dat is geba-
seerd op kosten plus een redelijk ren-
dement. Dat komt neer op 1.469.000
gulden per kanaal voor 1998. OPTA
heeft ook bepaald dat Canal+ de gele-
genheid moet krijgen om haar eigen
voorwaardelijk toegangssysteem
(decoder) te gebruiken. Dat betekent
dat Canal+ een eigen digitale decoder
kan installeren bij haar klanten.
Daarmee blijft Canal+ volledig eige-
naar van haar klantenbestand.
De volledige tekst van het besluit is
te vinden op de website van OPTA:
www.opta.nl. �
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gifte tv-programma’s Canal+ in regio Amsterdam verlaagd
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Eerder dit jaar besloot
UPC de doorgifte van

genoemde programma’s
te stoppen, naar aanlei-

ding van een nieuw
advies van de APR waar-
in werd geadviseerd
deze programma’s niet
meer aan te bieden. The
Box en NieuwsNet 9/
NieuwsTV dienden daar-
over een geschil bij
OPTA in. In afwachting
van de uitspraak van

OPTA is UPC doorgegaan
met de doorgifte van
deze programma’s.
OPTA komt nu tot de
conclusie dat het advies
van de APR zich ten
onrechte heeft beperkt
tot 26 kanalen, terwijl
het standaardpakket in
Amsterdam 32 kanalen
bevat. Zolang de APR
niet in de gelegenheid
is gesteld een oordeel te
geven over de invulling
van alle 32 kanalen,
mag UPC van OPTA de
doorgifte van The Box
en NieuwsNet 9/
NieuwsTV niet staken.
Geeft de APR in een
nieuw en deugdelijk
advies aan UPC aan dat
betrokken programma’s
ook niet tot het pakket
van 32 kanalen horen,
dan heeft UPC alle recht
het advies van de APR
te volgen en de pro-
gramma’s niet meer door
te geven. �

Ui t  OPTA Connec t i e s 2000/9

UPC mag The Box, NieuwsNet9 en NieuwsTV niet van kabel weren

O P T A C o l l e c t i e 2 0 0 0

T o e g a n g  t o t  d e  k a b e l

Kabelbedrijf UPC mag de televisieprogramma’s The Box, Nieuws-
Net 9 en NieuwsTV niet uit haar programma-aanbod halen. Dat is
de uitspraak van OPTA in de geschillen tussen UPC en de aanbie-
ders van deze programma’s. UPC moet deze programma’s over zijn
kabelnet in Amsterdam blijven doorgeven, totdat de Algemene
Programma Raad (APR) in Amsterdam een nieuw advies heeft 
uitgebracht over de inhoud van het standaardpakket.
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KPN hoeft gegevens over bestaan-
de antenne-opstelpunten voorlopig
niet aan Dutchtone te verstrekken.
Dat is het gevolg van een uitspraak
van de rechtbank in Rotterdam. 
De door KPN gevraagde schorsing
tegen het OPTA-besluit blijft 
daarmee gehandhaafd.

Dutchtone had aan de rechter
gevraagd om de schorsing tegen een
besluit dat OPTA in deze kwestie had
genomen op te heffen. OPTA had 
vorig jaar april bepaald dat KPN 
desgevraagd de coördinaten van haar
antenne-opstelpunten aan Dutchtone
moest verstrekken. Het bekend maken
van dergelijke gegevens is een ver-
plichting die voortvloeit uit de Tele-
communicatiewet. Daarin staat dat
telecombedrijven overeenkomsten
moeten aangaan voor het medege-
bruik van elkaars antenne-opstelpun-
ten, ook wel site sharing genaamd.
KPN had aan de rechter om schorsing
van het april-besluit van OPTA
gevraagd, omdat ze vindt dat ze de
gevraagde gegevens niet hoeft te ver-

strekken. De rechter wees dit verzoek
toe. Daar was Dutchtone het niet mee
eens en vroeg de rechter de schorsing
weer ongedaan te maken. De rechter
stelt nu echter dat er geen nieuwe
feiten of omstandigheden zijn die het
opheffen van de schorsing rechtvaar-
digen.
Overigens had ook Dutchtone bezwaar
gemaakt tegen het OPTA-besluit.
Dutchtone vond onder meer dat KPN
verzoeken om medegebruik van anten-

ne-opstelpunten sneller zou moeten
behandelen. OPTA zag in de bezwaren
van KPN en Dutchtone geen aanlei-
ding haar april-besluit ingrijpend aan
te passen. Wel bracht OPTA enige
nuanceringen aan. Ook tegen dit 
nieuwe OPTA-besluit zijn beide partij-
en in beroep gegaan. In elk geval tot
het moment dat de rechter in deze
zaak een uitspraak doet blijft de
eerder genoemde schorsing gehand-
haafd. �
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De door OPTA opgestelde concept-
richtsnoeren geven een concrete invul-
ling aan de wettelijke verplichting die
telecomaanbieders hebben om ‘heldere
en accurate informatie’ te geven aan
hun klanten. Deze verplichting vloeit
voort uit artikel 24 van het Besluit
ONP Huurlijnen en Telefonie (BOHT).
In de concept-richtsnoeren staat onder
andere dat telecomaanbieders hun
klanten moeten informeren over de
tarieven van hun diensten (inclusief
tariefwijzigingen) en de algemene
voorwaarden, liefst inclusief de mini-
male contractduur en de voorwaarden
voor vernieuwing van het contract. 
Als de aanbieder informatie over 
contractduur en vernieuwing van het
contract niet in de algemene voor-
waarden opneemt, moet de aanbieder
zijn klanten hierover apart informeren.

STAATSCOURANT

Ook is wettelijk bepaald – en in de
richtsnoeren opgenomen – op welke
manier de aanbieders informatie moe-
ten verstrekken. Allereerst moet elke
aanbieder in de Staatscourant publice-
ren op welke manier hij zijn klanten
informeert. OPTA vindt dat aanbieders
hun klanten individueel op de hoogte
moeten stellen. Bij de individuele
benadering kan bijvoorbeeld worden
gekozen voor informatie bij de nota.
Dit is echter niet altijd mogelijk.
Aanbieders van pre-paiddiensten
beschikken nu eenmaal niet altijd
over adresgegevens van hun klanten.
In dat geval kunnen zij kiezen voor
een benadering via advertenties in
dagbladen of commercials op televisie
en radio.
Op basis van klachten en geschillen

zal OPTA bepalen of een aanbieder wel
of niet zijn tarieven en algemene
voorwaarden ‘genoegzaam’ bekend
heeft gemaakt. In de richtsnoeren
staat welke criteria OPTA daarbij zal
hanteren. De definitieve richtsnoeren
worden, nadat de aanbieders en de
Consumentenbond op de concept-ver-
sie hebben gereageerd, gepubliceerd
in de Staatscourant. �

Ui t  OPTA Connec t i e s 2000/4

O P T A C o l l e c t i e 2 0 0 0

T o e z i c h t  e n  p r i v a c y

94

Aanbieders van telecomdiensten moeten consumenten goed en helder voor-
lichten over tarieven en algemene voorwaarden. Bij voorkeur moeten zij hun
klanten individueel op de hoogte stellen van tariefwijzigingen en zaken als
vernieuwing van het contract. OPTA is nu bezig met het opstellen van richt-
snoeren waarin staat waarover telecomaanbieders hun klanten precies moe-
ten informeren en hoe ze dat moeten doen. OPTA heeft deze richtsnoeren 
ter reactie toegezonden aan de aanbieders en de Consumentenbond.

OPTA komt met richtsnoeren voor 

bekendmaken tarieven en voorwaarden



KPN is sinds 1 januari jl. verplicht 
om haar netwerk zo in te richten 
dat carrier preselectie (CPS) overal in
Nederland mogelijk is. Via CPS kunnen
zowel particuliere als zakelijke tele-
foongebruikers hun telefoongesprek-
ken standaard bellen via een andere
aanbieder dan KPN. Zij hoeven dan
niet meer voor elk gesprek afzonder-
lijk een carrier selectiecode van vier
cijfers (altijd beginnend met 16) in 
te toetsen.
KPN biedt CPS aan door middel van
een zogenoemd ‘customer controlled’-
model. Dit model houdt in dat de
telefoongebruiker zich eerst moet
aanmelden bij de aanbieder van wie
hij CPS wil afnemen. Vervolgens kan

hij door het bellen bij KPN (telefoon-
nummer 0800-1273) via een voice
response systeem de aanbieder van
zijn keuze instellen die dan standaard
zijn telefoongesprekken, zowel vast
als mobiel, zal afhandelen. Het blijft
overigens altijd mogelijk om, via het
intoetsen van een carrier selectcode,
per gesprek voor een andere aanbieder
te kiezen.

VEEL KLACHTEN

OPTA heeft de laatste tijd veel klach-
ten ontvangen van telecombedrijven
die CPS willen aanbieden. Door het
gebrekkig functioneren van KPN’s aan-
meldingssysteem mislukt de selectie
van de concurrerende telecomaanbie-

der in een groot aantal gevallen. Het
lijkt vooral te gaan om het aanmelden
van zakelijke klanten en consumenten
met een ISDN-verbinding. Bovendien,
zo geven deze aanbieders aan, is
KPN’s systeem vaak in gesprek en 
derhalve onbereikbaar.

JURIDISCHE MAATREGELEN

Aangezien KPN zijn wettelijke ver-
plichtingen niet nakomt, heeft OPTA
nu besloten tot juridische maatrege-
len. KPN dient ervoor te zorgen dat 
zij een goed werkend aanmeldingssys-
teem aan haar klanten aanbiedt. Dat
kan door een snelle verbetering van
het aanmeldingssysteem voor zowel
voor de zakelijke als de consumenten-
markt, dan wel door te komen met
een alternatief systeem (bijvoorbeeld
een call center), tijdelijk of definitief.
Voor elke dag vanaf 10 mei die KPN 
in gebreke blijft, legt OPTA een last
onder dwangsom op van ƒ100.000,–
per dag met een maximum van
ƒ1.000.000,–. �
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Het aanmeldingssysteem van KPN voor carrier preselectie werkt op dit
moment niet goed. Dit frustreert de telecomaanbieders die deze dienst
aan willen bieden. Consumenten kunnen hierdoor niet profiteren van de
aanbiedingen van de concurrenten van KPN. OPTA dwingt KPN daarom te
zorgen voor een goed werkend aanmeldingssysteem, dan wel met een
alternatief te komen. Anders verbeurt KPN een dwangsom van ƒ100.000,–
per dag voor elke dag vanaf 10 mei die KPN in gebreke blijft. 



Op basis van de last onder dwangsom
moeten de aanbieders elke maand
aan OPTA rapporteren over het kwali-
teitsniveau dat zij in de voorafgaan-
de maand hebben gehaald. Als de
door OPTA gestelde kwaliteitsniveaus
niet worden gehaald, lopen de aan-
bieders het risico de dwangsommen
te moeten betalen. Zo moet sinds 
1 april in tenminste 95 procent van
de gevallen de portering plaatsvin-
den op de met de consument over-
eengekomen datum. Zo niet, dan
loopt de ontvangende aanbieder het
risico een dwangsom van ƒ125.000,–
per maand te moeten betalen.
Het merendeel van de aanbieders –
zowel de vijf mobiele-telecomaanbie-
ders als de zogeheten service provi-
ders – betwist overigens de bevoegd-
heid van OPTA om een last onder
dwangsom op te leggen. Daarnaast

hebben de bezwaren betrekking op
de verplichtingen die de last oplegt
aan de aanbieder naar wie de consu-
ment wenst over te stappen (ontvan-
gende aanbieder). OPTA komt op
korte termijn met een reactie op
deze bezwaren.

OPSCHORTING

Inmiddels heeft OPTA van alle aan-
bieders de rapportages over de
maanden februari en maart 2000
ontvangen. Hieruit blijkt dat bijna
alle aanbieders voldoen aan de door
OPTA bij de last gestelde normen.
De aanbieders die daar niet aan vol-
doen, hebben OPTA verzocht de last
tijdelijk op te schorten, dan wel de
dwangsom voor een bepaalde maand
niet op te leggen. OPTA heeft deze
aanbieders om een nadere onder-
bouwing van de verzoeken gevraagd

en verwacht hierover op korte ter-
mijn een oordeel te kunnen geven. 
Overigens moeten alle aanbieders,
om de betrouwbaarheid van de rap-
portages te waarborgen, een zoge-
heten accountants-mededeling aan
OPTA verstrekken. Inmiddels is deze

mededeling, dan wel de schriftelijke
toezegging dat deze op korte ter-
mijn wordt aangeleverd, door alle
aanbieders op twee na aan OPTA
overlegd. OPTA ziet er op toe dat
ook deze laatste twee aanbieders
een accountantsmededeling ver-
strekken. �
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Bijna alle aanbieders voldoen aan normen nummerportabiliteit

Bijna alle aanbieders van mobiele telefonie voldoen aan de normen
die OPTA heeft gesteld als het gaat om nummerportabiliteit. OPTA 
had deze aanbieders een last onder dwangsom opgelegd om hen te
dwingen het kwaliteitsniveau van nummerportabiliteit (het meenemen
van een telefoonnummer van de ene naar de andere aanbieder) te 
verhogen. Overigens hebben de meeste aanbieders bij OPTA bezwaar 
aangetekend tegen deze last.



Bijna alle aanbieders van mobiele
telefonie voldoen aan de eisen 
van nummerportabiliteit (het 
meenemen van het eigen telefoon-
nummer van de ene aanbieder 
naar de ander). Dat blijkt uit de
rapportages die de aanbieders 
aan OPTA moesten leveren. Alleen
Debitel heeft een dwangsom ver-
beurd voor een bedrag van
400.000 gulden.

OPTA komt tot dit besluit nu de
bezwaren op de last onder dwang-
som voor nummerportabiliteit zijn
verworpen. Sinds 1 februari jl. gold
die last voor negen aanbieders van
mobiele telefonie. Die negen aanbie-
ders waren: KPN, Libertel, Telfort,
Dutchtone, Ben, ANWB, Talkline,
IMC en Debitel. Consumenten moe-
ten eenvoudig hun telefoonnummer
kunnen meenemen als zij van aan-
bieder veranderen. Dat moet in 
95 procent van de aanvragen op 
de datum plaatsvinden die met de

nieuwe aanbieder is afgesproken. 
De mobiele aanbieders hielden zich
hier niet aan. Na het opleggen van
de last hebben zij bezwaar aangete-
kend tegen het besluit. Die bezwa-
ren zijn nu afgewezen.

CONCURRENTIE

Nummerportabiliteit is belangrijk om
concurrentie mogelijk te maken tussen
aanbieders van vooral mobiele telefo-

nie. Immers: als het meenemen van
het eigen telefoonnummer goed ver-
loopt, zal het voor consumenten mak-
kelijker zijn om over te stappen naar
een concurrent. Zeker als de markt
voor mobiele telefonie verzadigd
raakt, zal nummerportabiliteit een
belangrijke rol spelen omdat aanbie-
ders zich dan niet langer op nieuwe
klanten, maar op de klanten van de
concurrent zullen richten. �

Ui t  OPTA Connec t i e s 2000/6

O P T A C o l l e c t i e 2 0 0 0

T o e z i c h t  e n  p r i v a c y

97

Alleen Debitel verbeurt dwangsom

Meenemen van telefoonnummer naar 
andere aanbieder gaat steeds beter



Het geschil van VersaTel gaat over een
verzoek van VersaTel aan KPN om een
‘operator controlled’ aanmeldingspro-
cedure, bedoeld voor de zakelijke
markt, in te voeren voor carrier pre-
selectie (CPS). Via CPS kunnen zowel
particuliere als zakelijke telefoon-
gebruikers hun telefoongesprekken 
standaard laten afhandelen door een
andere aanbieder dan KPN. Op dit
moment biedt KPN CPS aan via een
‘customer controlled’ aanmeldingspro-
cedure. Dit gebeurt in de vorm van
een zogenoemd Voice Response
Systeem (VRS). De KPN-abonnee kan
dan door middel van het bellen van
een gratis 0800-nummer zelf telefo-
nisch CPS instellen. Een ‘operator con-
trolled’-aanmeldingsprocedure, ook
wel bekend als een verzekeringsmodel,
houdt in dat een andere partij, in dit

geval VersaTel, namens de abonnee
van KPN optreedt. Omdat KPN weiger-
de aan het verzoek van VersaTel te
voldoen, diende VersaTel een geschil
in bij OPTA. VersaTel wil dat OPTA KPN
verplicht over te gaan tot invoering
van een operator controlled-aanmel-
dingsprocedure. Ook vroeg VersaTel
OPTA om een spoedbehandeling omdat
zij omzetverlies lijdt en schade op-
loopt door het niet goed functioneren
van de customer controlled-aanmel-
dingsprocedure voor CPS.

ALTERNATIEF

OPTA heeft nu in een voorlopig
besluit geoordeeld dat het feit dat er
al een aanmeldingsprocedure voor CPS
bestaat, op zichzelf geen belemmering
hoeft te vormen ook een andere aan-
meldingsprocedure in te voeren. 

Een verzoek om zo’n andere procedure
moet dan wel redelijk zijn. Of dit laat-
ste het geval is, hangt volgens OPTA
af van de inspanningen die KPN moet
verrichten om die procedure in te voe-
ren én van de voordelen die de alter-
natieve aanmeldingsprocedure biedt
voor VersaTel.
OPTA is verder van oordeel dat een
andere aanmeldingsprocedure als 
tijdelijk alternatief voor de niet goed
werkende aanmeldingsprocedure in 
elk geval redelijk is. Het operator con-
trolled-model waar VersaTel om vraagt
is zo’n alternatief. VersaTel moet dan

OPTA: tweede aanmeldingssysteem voor carrier preselectie in prin
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Het feit dat er al een – niet goed werkende – aanmeldingsprocedure voor
carrier preselectie bestaat, hoeft geen belemmering te vormen om nog
een andere aanmeldingsprocedure in te voeren. Een verzoek daartoe moet
dan wel redelijk zijn. Of dat het geval is, hangt af van de inspanningen
die KPN daarvoor moet verrichten en de voordelen die het biedt aan de
verzoekende partij. Dat stelt OPTA in het kader van een geschil tussen
VersaTel en KPN. Voordat OPTA een definitief besluit neemt in deze 
kwestie moeten beide partijen eerst wel met meer informatie komen.
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Vorige maand nog bepaalde de recht-
bank van Rotterdam, in het kader van
een geschil tussen KPN en Dutch-
tone, dat OPTA bij haar beslissing in
dat geschil de grenzen van haar
bevoegdheid had overschreden.
Daarmee werd die beslissing van
OPTA in het geschil vernietigd. OPTA
had op verzoek van Dutchtone regels
opgesteld die zouden moeten gelden
bij het medegebruik van antenne-
opstelpunten (site sharing) van, 
in dit geval, KPN.
De rechtbank was het met OPTA wel
eens dat het begrip ‘antenne-opstel-
punt’, zoals dat wordt genoemd in de
Telecommunicatiewet, niet te beperkt
moet worden uitgelegd. Dat wil zeg-
gen dat het recht op medegebruik
ook betrekking heeft op het gedeelte

van het dak of de wand waaraan de
betreffende antennemast is beves-
tigd. De rechtbank ging op dit punt
gedeeltelijk voorbij aan een eerdere
uitspraak van zijn president.
Op een aantal andere punten was 
de rechtbank het met OPTA oneens.
Om die reden heeft de rechtbank het
besluit van OPTA vernietigd. Zo was
de rechtbank onder meer van oordeel
dat KPN niet verplicht is om, als
andere telecombedrijven gebruik wil-
len maken van KPN’s antenne-opstel-
punten, aan die bedrijven ook een
overzicht te verstrekken van de coör-
dinaten van alle opstelpunten van
KPN. Zo’n verplichting zou volgens 
de rechtbank de grenzen van de 
wettelijke bepaling te buiten gaan.
Verder oordeelde de rechtbank dat

Als het aan de Tweede Kamer ligt krijgt OPTA meer taken en bevoegdheden
bij geschillen over antenne-opstelpunten. OPTA kan dan, op grond van een
nog op te stellen Algemene Maatregel van Bestuur, onder meer uitspraken
doen over het verstrekken van informatie over en het reserveren van ruim-
te op antenne-opstelpunten. Eén en ander is het gevolg van een door de
Tweede Kamer aanvaard amendement. Daarmee zou de door de Rotterdamse
rechter in twijfel getrokken bevoegdheid van OPTA wat betreft het mede-
gebruik van antenne-opstelpunten (site sharing) zijn verholpen.

wel aantonen dat het bestaande, door
KPN geboden alternatief voor de zake-
lijke markt in de vorm van een call-
center ook niet goed werkt. OPTA
heeft zowel KPN als VersaTel gevraagd
om nadere informatie over het func-
tioneren van dit call-center. Ook vindt
OPTA dat het verzoek van VersaTel om
permanente invoering van een opera-
tor controlled-model niet op voorhand
onredelijk is. VersaTel moet dan wel
aantonen waarom de bestaande aan-
meldingsprocedure permanent niet zal
voldoen. 

INSPANNINGEN

Ook moet KPN aangeven welke inspan-
ningen het haar kost om aan het ver-
zoek van VersaTel te voldoen en welke
voorwaarden zij aan het operator con-
trolled-model stelt. KPN moet, als zij
het verzoek van VersaTel afwijst, dit
motiveren door bijvoorbeeld aan te
geven waarom de van haar gevraagde
inspanningen buiten proporties zijn.
Beide partijen hebben inmiddels extra
informatie aan OPTA geleverd. Op
basis daarvan hoopt OPTA binnen
enkele maanden een definitief besluit
over deze kwestie te nemen. �
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OPTA regels mag stellen aan het aan-
tal van de, in dit geval door KPN, af
te handelen verzoeken om medege-
bruik en het tempo van die afhande-
ling. Maar OPTA had daarbij volgens
de rechtbank moeten uitgaan van de
concrete ‘uitrolplannen’ van Dutch-
tone en van de precieze locaties die
in de loop der tijd voor medegebruik
in aanmerking zouden komen.

BEROEP

De rechtbank heeft tevens een oor-
deel uitgesproken over de door OPTA
gestelde termijn van vier maanden
waarbinnen KPN, als zij ruimte op
haar antenne-opstelpunten voor eigen
gebruik heeft gereserveerd, die ruimte
ook daadwerkelijk moet benutten. De
rechtbank vond de termijn van vier
maanden onredelijk kort.
Ook vond de rechtbank dat, nu
Dutchtone en KPN over de kosten van
medegebruik in wezen nog geen
geschil hadden, OPTA over die kosten
nog geen regels had mogen vaststel-
len. Tenslotte bepaalde de rechtbank
dat OPTA binnen zes weken na de
uitspraak opnieuw een beslissing
moet nemen over de bezwaren van

Dutchtone en KPN. De rechtbank
heeft overigens zelf, na indiening van
de beroepen, negen maanden over de
zaak gedaan. 

AMENDEMENT

Naar aanleiding van de uitspraak van
de rechter in de site sharingzaak
diende de Tweede-Kamerfractie van
de VVD, gesteund door PvdA en D66,
eind september een amendement in
bij het wetsvoorstel tot intrekking
van de Radio-Omroep-Zender-wet

(ROZ). Inmiddels heeft de Tweede
Kamer dit amendement aanvaard. De
tekst van dit amendement wordt, als
ook de Eerste Kamer hiermee akkoord
gaat, als artikel 3.12 aan de Telecom-
municatiewet toegevoegd. 
De precieze tekst van artikel 3.12 is
afgedrukt in het kader bij dit verhaal
(waar ‘college’ staat wordt het colle-
ge van OPTA bedoeld). OPTA heeft
inmiddels beroep ingesteld tegen de
uitspraak van de rechter. �
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Artikel 3.12 Telecommunicatiewet 
1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels

gesteld met betrekking tot antenne-opstelpunten. Hierbij kunnen aan het
college taken worden opgedragen en bevoegdheden worden verleend.

2 De in het eerste lid bedoelde regels kunnen in ieder geval betrekking 
hebben op:
a de door degene, bedoeld in artikel 3.11, eerste of vijfde lid, te verstrek-

ken informatie over de antenne-opstelpunten waarover zij beschikken;
b het reserveren van ruimte op antenne-opstelpunten voor eigen gebruik 

of voor medegebruik;
c de termijnen waarbinnen op een verzoek, als bedoeld in artikel 3.11, 

eerste lid, tot medegebruik van een antenne-opstelpunt moet worden
beslist;

d de vergoeding, bedoeld in artikel 3.11, derde lid.



De president gaf in zijn uitspraak ver-
der aan dat hij het besluit van OPTA,
waarin de last onder dwangsom was
opgelegd, schorst tot zes weken nadat
OPTA heeft beslist op het bezwaar dat
KPN tegen deze last onder dwangsom
heeft ingediend. OPTA zal nu zo snel
mogelijk een beslissing nemen op het
bezwaar van KPN. Die beslissing was
bij het ter perse gaan van dit blad
nog niet genomen.
OPTA had de last onder dwangsom
opgelegd omdat gebleken was dat KPN
nog steeds geen goede aanmeldings-

procedure bleek te bieden voor carrier
preselectie. Daarom besloot OPTA dat
KPN binnen vijf werkdagen na 26 juli
een goed werkende procedure moest
bieden. Elke dag na genoemde datum
dat de aanmelding niet goed werkt,
zou KPN dagelijks 500.000 gulden
kosten met een maximum van vijf 
miljoen gulden.
De last onder dwangsom was opgelegd
op basis van gegevens die KPN zelf
had aangeleverd en klachten van con-
currenten en consumenten. Begin mei
had OPTA al een last onder dwangsom

opgelegd van een miljoen gulden. Die
leidde echter niet tot het gewenste
resultaat. De klachten bleven aanhou-
den. De nieuwe last onder dwangsom
was een volgende stap om KPN te
dwingen tot het nakomen van de wet-
telijke verplichting om de dienst car-
rier preselectie per 1 januari jl. aan te
bieden. Daarmee wordt concurrentie
volop mogelijk gemaakt en krijgt de
consument meer keuzemogelijkheden.

KLACHTEN NEMEN TOE

Als een consument (automatisch) via
een concurrent van KPN wil gaan bel-
len, moet hij zich eerst bij die nieuwe
aanbieder aanmelden. Daarna moet hij
deze voorkeur telefonisch bevestigen
bij KPN. Daarvoor hanteert KPN een
voice response-systeem. Dat systeem
blijkt echter nog steeds niet te vol-
doen. Zo is het aantal klachten over
een ingesprektoon of het verzoek op
een later tijdstip terug te bellen de
afgelopen maanden alleen maar toe-
genomen. Ook wordt het contact met
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Uitspraak rechter in kort geding:

OPTA moet normen vaststellen voor 
aanmeldingsprocedure carrier preselectie
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OPTA moet heldere en duidelijke normen vaststellen waaraan kan worden
getoetst of KPN een goed werkende aanmeldingsprocedure biedt voor
carrier preselectie (het automatisch bellen via een concurrent van KPN).
Dat heeft de president van de rechtbank van Rotterdam eind juli bepaald
in een kort geding dat KPN had aangespannen tegen OPTA. KPN was naar
de rechter gegaan omdat OPTA KPN een last onder dwangsom had opge-
legd. Die hield in dat elke dag na 26 juli dat de aanmeldingsprocedure
niet goed werkt, KPN 500.000 gulden zou moeten betalen met een
maximum van 5 miljoen gulden. OPTA-directeur Hans Bakker maakt 
zich zorgen dat door dergelijke uitspraken van de rechter het toezicht
verlamd raakt.



de computer nogal eens verbroken 
bij het doorlopen van de aanmelding.
Verder is geconstateerd dat sommige
consumenten, ondanks een schriftelij-
ke bevestiging van KPN dat hun aan-
melding succesvol is verwerkt, in de
praktijk nog steeds via KPN bellen.
KPN heeft aan OPTA bevestigd dat het
huidige aanmeldingsysteem voor car-
rier preselectie via het voice response-
systeem niet naar behoren werkt en
dat er naar alternatieven wordt
gezocht. OPTA hecht er groot belang
aan dat KPN hierover in overleg treedt
met haar concurrenten. Voor de zake-
lijke markt heeft KPN een aantal
maanden geleden al een alternatieve
aanmeldingsprocedure geregeld in de
vorm van een call center. Ook deze
aanmeldingsprocedure functioneert
niet probleemloos. Hoewel OPTA
erkent dat de problematiek rondom

carrier preselectie complex is, moet
KPN toch, bijvoorbeeld via een alter-
natieve aanmeldingsprocedure, aan de
wettelijke verplichting voldoen.

‘TOEZICHT NIET VERLAMMEN’
OPTA-directeur Hans Bakker zegt te
hopen dat, ondanks de uitspraak van
de rechter, de druk bij KPN niet van
de ketel gaat om verbeteringen te
bereiken. ‘Gelukkig maakt de rechter
in dezelfde beslissing ook duidelijk
dat KPN wel degelijk verplicht is te
zorgen voor een goed functionerend
aanmeldingssysteem voor carrier pre-
selectie. Verder zegt hij dat OPTA die
plicht zonodig met een dwangsom 
kan afdwingen.’ Wel heeft, zegt
Bakker, OPTA huiswerk gekregen. 
‘Als een rechter je dat geeft ga je aan
de slag.’ Bakker maakt zich wel zorgen
over het groeiend aantal uitspraken

van de Rotterdamse rechtbank, waarin
toezichtsmaatregelen worden opge-
schort. ‘Dat geldt voor maatregelen
van OPTA, maar ook voor die van
andere toezichthouders zoals de
Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Het komt steeds vaker voor dat een
toezichtsmaatregel van de rechter niet
mag worden afgedwongen voordat
bezwaarschriftenprocedures zijn door-
lopen of zelfs de rechterlijke einduit-
spraak is gevallen.’
In een snel bewegende markt als die
van de telecommunicatie kan, aldus
Bakker, uitstel grote gevolgen heb-
ben. ‘Denk aan geschillen over het
delen van antenne-opstelplaatsen
voor mobiele aanbieders, waar het
allemaal draait om snelheid. Het toe-
zicht zou verlamd raken als de rechter
de toezichthouders niet voldoende
‘bestuurlijke ruimte’ laat. Bovendien is
de onzekerheid, die het gevolg is van
schorsingen, slecht voor het econo-
misch klimaat in de markt.’ Volgens
Bakker is er nog te weinig jurispru-
dentie om te spreken van een besten-
dige lijn in de uitspraken van de
rechtbank, maar ‘de trend is enigszins
zorgelijk.’ �
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Aanmerkelijke marktmacht Kortheidshalve: het hebben van meer dan 25% marktaandeel op een thans in de
Telecommunicatiewet gedefinieerde markt.

Aansluitnet Het gedeelte van het vaste netwerk van KPN tussen de wijkcentrale en de aansluiting bij 
de abonnee thuis.

Alfanumerieke nummers Alfanumerieke nummers – ook wel naamnummers - verwijzen naar bijvoorbeeld de naam
van een bedrijf, organisatie of merk. Doordat elk cijfer van de telefoontoetsen correspon-
deert met een aantal letters, kan van een nummer een woord worden gemaakt.

Asymmetric Digital Methode om snel verkeer in een richting te sturen en langzamer terug. Bijvoorbeeld 2Mb/s
Subscriber Line (ADSL) heen en 16Kb/s terug, waardoor er geavanceerde diensten over de telefoonlijn kunnen

worden geleverd.

Besluit Algemene Ministeriële regeling behorend bij de Postwet waarin TPG bepaalde plichten opgelegd 
Richtlijnen Post (BARP) krijgt.

Besluit Algemene Ministeriële regeling behorend bij de Telecommunicatiewet waarin KPN bepaalde 
Richtlijnen plichten opgelegd krijgt.

Telecommunicatie (BART)

Bijzondere toegang Toegang tot netwerken op een andere manier dan de toegang die aan eindgebruikers 
wordt aangeboden.

Briefmonopolie Het exclusieve recht van TPG om brieven tot en met 500 gr. te bezorgen. 
Dit recht zal worden aangepast in de nieuwe Postwet.

Carrier-selectie Methode waarmee een telefoonabonnee door middel van het intoetsen van vier cijfers, 
het gesprek via een alternatieve telecommunicatie-aanbieder kan laten afhandelen.

Collocatie Het aanbieden van toegang aan een andere partij tot de huisvesting waarin de centrales 
zich bevinden.
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Concessie (post) De overheid heeft een aantal taken opgedragen aan TPG. TPG is verplicht deze taken 
(concessie) uit te voeren, bijvoorbeeld het bezorgen van brieven en pakketten tot 10 
kilogram. Daartegenover staat het exclusieve recht van PTT om brieven tot 500 gram te
bezorgen. (Zie ook briefmonopolie). (Bij de invoering van de Telecommunicatiewet op 
15-12-1998 is de concessie van KPN Telecom vervallen).

Consultatiedocument Een document over een belangrijk telecommunicatie- of postonderwerp waarmee OPTA aan
geïnteresseerden laat weten wat haar mening is, welke besluiten zij van plan is te nemen
en voor welke vragen zij zich gesteld ziet, en het verzoek om een reactie te geven.

Convergentie Het samenvloeien van meer sectoren, bijvoorbeeld telecommunicatie, media, informatie-
technologie en omroep.

CPI Consumenten Prijs Indexcijfer zoals dat jaarlijks door het Centraal Bureau voor de
Statistiek wordt berekend voor de Nederlandse economie.

DCS-1800 Opvolger van GSM voor mobiele telecommunicatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
1800 MHz-frequentie.

Embedded Direct Kostentoerekeningssysteem ter bepaling van de interconnectietarieven die KPN mag rekenen. 
Costs (EDC)

Forum voor interconnectie Op initiatief van OPTA opgericht platform voor marktpartijen voor overleg over 
en speciale toegang (FIST) interconnectie en bijzondere toegang. 

Global System for Mobile Europese standaard voor mobiele telecommunicatie waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
Communications (GSM) 900 MHz-frequentie.

Herbalanceren Herbalancering is een operatie waarbij de tarieven voor telefoonabonnees zodanig 
veranderen dat het verkeersonafhankelijke element (het abonnement) niet meer wordt
doorberekend in de verkeersafhankelijke elementen (de gesprekken).

Incumbent Ex-monopolist

Independent Regulators Forum van nationale regulerende instanties (toezichthouders) uit de lidstaten van de 
Group (IRG) Europese Unie en de Europese Economische Ruimte op het gebied van post en/of 

telecommunicatie.
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Interconnectie Het koppelen van netwerken zodat gebruikers van communicatiediensten kunnen commu-
niceren over de grenzen van het netwerk dat de toegang verleent. 

Integrated Services Digital Openbaar telecommunicatienetwerk op basis van internationale standaarden. 
Network (ISDN) Maakt het mogelijk meer telecommunicatiediensten tegelijkertijd over het netwerk aan te

bieden.

International Telecommu- Wereldwijde verdragsorganisatie, onderdeel van de Verenigde Naties, waarin lidstaten 
nications Union (ITU) afspraken maken over de uitvoering van het internationale telecommunicatiebeleid.

IP-telefonie IP staat voor Internet Protocol - IP telefonie wil zeggen telefoneren via internet.

Kostenoriëntatie Het bepalen van tarieven op basis van de onderliggende kosten met daar bovenop een
redelijke winstopslag. Hierdoor wordt een grens gesteld aan de prijszetting van de domi-
nante marktspelers. Europese en Nederlandse regelgeving schrijven kostenoriëntatie voor
bepaalde tarieven voor. 

Kruissubsidie Het subsidiëren van commerciële activiteiten met gelden uit de reguliere concessie-
activiteiten.

Main Distribution Toegang tot het netwerk van KPN op de hoofdverdeler in de nummercentrale. Door deze 
Frame-access (MDF) toegang krijgen concurrenten van KPN toegang tot de eindgebruikers van het vaste net.

Nummerplannen In een nummerplan van het ministerie van V&W staat hoe de telefoon- en andere num-
mers zijn ingedeeld (bijvoorbeeld geografisch) en welke nummerseries beschikbaar zijn.

Nummerportabiliteit Systeem waarbij een abonnee zijn telefoonnummer kan behouden als hij van de ene tele-
foonaanbieder overstapt naar een andere. 

Nummerweergave (CLI) Het telefoonnummer van degene die belt verschijnt op een schermpje van het toestel 
van de telefoonabonnee die wordt gebeld, nog voor hij heeft opgenomen.

Ontbundelde toegang Methode waarbij een dominante marktpartij voorzieningen à la carte aan zijn concurren-
ten aanbiedt in plaats van een compleet pakket, waarbij de koperdraden van een huisaan-
sluiting naar de wijkcentrale worden geëxploiteerd door een concurrent van KPN.
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Open Network Provision De Europese ONP-richtlijnen vormen een kader met betrekking tot het verzekeren van 
(ONP) toegang tot en het gebruik van algemeen beschikbare telecommunicatienetwerken en 

-diensten tegen redelijke voorwaarden. Tevens hebben de richtlijnen betrekking op het 
garanderen van de beschikbaarheid van een minimumpakket aan voorzieningen.

ONP-herziening Herziening van de Europese telecommunicatie wet- en regelgeving die in 1999 is 
begonnen.

Originating access Het ophalen van een telefoongesprek door een alternatieve aanbieder bij een abonnee 
van een andere netwerkaanbieder.

Pre-paid kaart Kaart voor mobiele telefonie waarop van tevoren een beltegoed is aangegeven.

Price caps (tariefplafond) Systeem ter bepaling van tarieven op basis van tariefplafonds voor een langere periode.

Public Switched Telephone Het ‘gewone’ publieke telefoonnetwerk.
Network (PSTN)

RDR Rijksdienst voor Radiocommunicatie (onderdeel van het ministerie van V & W).

Referentie Interconnectie Standaardaanbod dat KPN verplicht is te doen als het gaat om de tarieven en voorwaarden
Aanbod (RIA) voor interconnectie.

Reims Overeenkomsten Internationale postovereenkomsten over de kwaliteit en de tarieven voor internationale
postverzendingen.

Roaming Het gebruik dat een mobiele-netwerkaanbieder kan maken van het mobiele netwerk van
een andere aanbieder.

Samenwerkingsprotocol Officiële afspraken tussen de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) en OPTA over
situaties waarin overlap van bevoegdheden kunnen bestaan.

Schaarste Tekort aan interconnectieverbindingen en/of capaciteit van een netwerk.

SIM-Lock Beveiliging tegen diefstal van de SIM-kaart die in mobiele telefoontoestellen zit. 

Site sharing Het delen van antenne-opstelpunten door verschillende aanbieders van mobiele telefonie 
of omroepzendernetwerken. 
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Tariefdifferentiatie Het systeem waarbij de eindgebruiker verschillende tarieven moet betalen, afhankelijk van
het netwerk waar hij naartoe belt of welke dienst hij gebruikt.

Terminating access Het afleveren van een telefoongesprek door KPN bij een abonnee van een andere netwerk-
aanbieder. 

Third party access (TPA) Het bieden van toegang aan marktspelers tot de netwerken van andere netwerkaanbieders.

TNT Post Groep (TPG) Samenwerkingsverband tussen PTT Post en de Australische koeriersdienst TNT.

Telecommunicatiewet (Tw) Nieuwe wet, van kracht geworden op 15 december 1998, Stb. 610, 1998

Universal Mobile Telecom- Derde generatie mobiele telefonie die mobiele breedbandcommunicatie mogelijk maakt. 
munication System (UMTS)

Universele dienstverlening Het geheel aan diensten dat een ex-monopolist verplicht is te leveren, eventueel tegen
een vergoeding.

Voorwaardelijke Systeem waarin een gebruiker toegang krijgt tot dienstverlening tegen bepaalde voorwaar-
toegangssystemen den. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat eerst een telefoonkaart moet worden gekocht of dat

een decoder moet worden geïnstalleerd. 

Wireless Local Loop (WLL) Het met behulp van mobiele (straal)verbindingen leggen van een verbinding vanuit huizen
of bedrijven met een lokale telefooncentrale (voor vaste telefonie).
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is het nieuws- en publicatieblad van de Onafhankelijke

Post en Telecommunicatie Autoriteit. OPTA wil met

deze uitgave onder meer bereiken dat de organisa-

ties in de markt voor telecommunicatie en post

op gelijke voet geïnformeerd zijn over de

ingenomen standpunten, gedane uitspra-

ken en nieuwe ontwikkelingen in 

verband met het werk van OPTA.

Reacties op de inhoud van dit

blad zijn van harte welkom.

NIEUWS- EN PUBLICATIEBLAD VAN

DE ONAFHANKELIJKE POST EN

TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT

2000 nr. 9

OPTA heeft in een uitspraak over de levering van FRIACO

(‘Flat Rate Internet Access Call Origination’ ofwel toegang

tot internet tegen een vast bedrag) bepaald dat KPN bin-

nen twee weken een tarief moet voorstellen waarvoor

WorldCom capaciteit bij KPN kan inkopen. Doordat World-

Com nu ‘per bulk’ capaciteit kan afnemen, in plaats van

tikken te moeten inkopen, kan zij op eenvoudige wijze

toegang tot internet zonder tikken aan de consument aan-

bieden. Daarbij koppelt KPN het internetverkeer via de

KPN-centrale uit naar het netwerk van WorldCom.

OPTA heeft verder bepaald dat KPN vooralsnog tot 1 juli

2001 haar FRIACO-diensten slechts aan WorldCom hoeft te

leveren voor consumenten met een ISDN-aansluiting. Dit

omdat OPTA gerede twijfels heeft of het vaste netwerk van

KPN in staat zal zijn de mogelijk sterke toename in het

dataverkeer te verwerken dat op kan treden als gevolg van

invoering van internet tegen een vaste prijs. Daarom moet

uiterlijk 1 maart 2001 KPN aan OPTA rapporteren over wat

volgens KPN de gevolgen kunnen zijn van het per 1 juli

2001 opheffen van de beperking dat alleen consumenten

met een ISDN-aansluiting FRIACO-diensten kunnen afne-

men.
OPTA heeft inmiddels een brief gestuurd aan staatssecreta-

ris De Vries van Verkeer en Waterstaat. Daarin spreekt

OPTA haar bezorgdheid uit over de voortdurende capaci-

teitsproblemen van het vaste net in Nederland. OPTA wijst

in de brief op de mogelijke economische schade die

OPTA: internet zonder tikken

nog niet onbeperkt mogelijk

OPTA heeft WorldCom gedeeltelijk in het gelijk gesteld in een 

geschil dat deze telecomaanbieder heeft aangespannen tegen KPN.

Met een tweetal definitieve uitspraken van OPTA komt internetten

tegen een vast tarief, dus zonder telefoontikken, voor de consu-

ment een belangrijke stap dichterbij. Maar vanwege de schaarse

capaciteit op het vaste netwerk van KPN is ‘tikkenloos’ internet

nog niet onbeperkt mogelijk. KPN hoeft daarom de zogeheten

FRIACO-dienst voorlopig alleen aan WorldCom te leveren voor con-

sumenten met een ISDN-aansluiting. OPTA heeft in een brief aan

de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat haar bezorgdheid 

uitgesproken over de schaarse capaciteit op het KPN-net.
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